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Reykjavíkurborg er venju sam-
kvæmt komin í sannkallaðan jóla-
búning og búið að skreyta á flestum 

stöðum miðbæjarins, m.a. bætt við nýjum 
skreytingum í Hljómskálagarðinum og í 
Hafnarstræti. Ekki aðeins mun borgin 
einkennast næstu vikur af jólavættum og 
viðburðum af ýmsu tagi heldur gera 
sveitarfélögin í kringum borgina ýmislegt 
til að koma okkur í jólaskap. 

Á aðventunni verður boðið uppá 
skemmtilega dagskrá um helgar í miðborg-
inni þar sem kórar, jólasveinar og ævintýra-
verur verða á vappi hér og þar. Á Þorláks-
messu má minna á söng hins frábæra kórs 
Spectrum hér og þar í mannmergðinni og kl. 
18:00 hefst hins árlega Friðarganga á 
Hlemmi.

Ingólfssvell í Kvosinni
Ingólfstorg breytist í Ingólfssvell í desember. 
Frítt er inná svellið en hægt er að leigja 
skauta ásamt hjálm á staðnum. Lítið jóla-
þorp rís kringum svellið þar sem hægt verð-
ur að versla sér mat og drykk. Jólaskreyt-
ingar og jólatónlist sjá svo um að skapa rétta 
jólandann. Nova í samstarfi við Samsung og 
Reykjavíkurborg opna svellið á 10 ára af-
mælisdegi Nova þann 1. desember.

Jólamarkaður á Hlemmi
Jólamarkaður Mathallarinnar verður opn-
aður á Hlemmi laugardaginn 2. desember 
og verður opinn allar helgar í desember. Um 
er að ræða útimarkað þar sem hægt verður 
að kaupa alls kyns ljúffengar veitingar frá 
veitingastöðum Mathallarinnar og verður 
jafnframt boðið uppá ýmsa skemmtilega 
viðburði. 

Oslóartréð 3. desember
Tendrun jólaljósa Oslóartrésins á Austur-
velli sunnudaginn 3. desember kl. 16:00 
markar upphaf jólaborgarinnar Reykjavíkur 
en tréð verður sótt í norska lundinn í Heið-
mörk. Þetta er í 65. skipti sem kveikt er á 
trénu og minnir sem fyrr á áratuga vina-
samband Reykjavíkur og Oslóarborgar. 
Dagskráin hefst raunar klukkan 14:00 í 
Ráðhúsi Reykjavíkur með frumsýningu 
norsku bíómyndarinnar Doktor Proktor og 
prumpuduftið eftir bók Jo Nesbøs, sem Os-
lóarborg færir borginni að gjöf. Kvikmyndin 

verður sýnd í Ráðhúsinu alla daga klukkan 
11:00 og 13:00 á aðventunni. Aðgangur 
ókeypis. Skemmtidagskrá verður svo á 
Austurvelli eftir tendrun trésins og frést 
hefur að jólasveinar muni stelast í bæinn og 
syngja og skemmta kátum krökkum. Rauði 
Krossinn verður með sölu á kaffi og heitu 
kakói til að verma kalda kroppa og bíla-
stæðahúsið í Ráðhúsinu verður opið til að 
auðvelda gestum aðgengi að hátíðarsvæð-
inu.

Jólaskógur í Ráðhúsinu
Jólaskógurinn í Ráðhúsinu opnar formlega 

þann 7. desember kl. 13 og verður þá sagt 
frá því helsta sem er í gangi í borginni á að-
ventunni. Allar jólavættir Reykjavíkur 
verða jafnframt búnar að koma sér fyrir á 
húsaveggjum í miðborginni þennan dag og 
verður hægt að fara í ratleik sem snýst um 
að finna þær og svara nokkrum laufléttum 
spurningum um þær. Dregið verður úr rétt-
um svörum þann 28. desember. 

Jólamarkaður Hjartatorgs
Jólamarkaður rís á Hjartatorgi og verður 
opnað fimmtudaginn 14. desember kl. 16 
þar sem verður hægt að versla alls kyns 

varning og skemmta sér yfir viðburðum 
sem verða í gangi í þorpinu. 

Jólaþorp í Hafnarfirði
Jólaþorpið í Hafnarfirði verður opnað föstu-
dagskvöldið 1. desember kl. 18:00 þegar 
ljósin á jólatrénu á Thorsplani verða tendr-
uð. Planið verður svo opið alla laugardaga 
og sunnudaga á aðventunni frá kl. 12-17 og 
til kl. 22 á Þorláksmessu. Nánanri upplýs-
ingar er að finna á vefslóðinni jolathorpid.
is.

jolaborgin.is

Oslóartréð. Þegar norska jólatréð verður tendrað á Austurvelli 3. desember eru jólin komin. 

Austurstræti í jólabúningi.  Ljósmyndir Ragnar Th. Sigurðsson/Reykjavíkurborg.

Ingólfssvell verður opnað 1. desember í boði Nova, Samsung og 
Reykjavíkurborgar.

Jólasveinar verða víða á vappi á aðventunni.

Jólaborgin Reykjavík
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Garðyrkjubændurnir Magnús og Sigurlaug leggja rækt við að færa þér gómsætt úrval af fersku salati 
í handhægum umbúðum. Taktu eftir miðanum næst þegar þú verslar.

islenskt.is

Hveratún í Laugarási

Grandsalat er pottþétt ferskt 
Það eru þrjár fullvaxnar plöntur í hverjum potti svo að þú fáir 
meira salat fyrir minna — nýskorið og  ferskt af heimaslóðum.  
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Urtasmiðjan
Fjallagrasakrem, létt rakagefandi andlitskrem 
úr mýkjandi fjallagrösum, ilmandi blóðbergi og 
róandi kamillu. Gefur góðan raka.

Morgunfrúarkrem, 24 klst. silkikrem með 
granateplaolíu, sem er rík af nærandi 
vítamínum. Morgunfrú, hafþyrnir og gulmaðra 
gefa húðinni frísklegan gullinn blæ.

Silki-andlitsolía, djúpnærandi serum, með
blágresi og rauðsmára auk apríkósu- og argan- 
olíu, sem eru þekktar fyrir nærandi og yngjandi 
áhrif á húðina.

Húðnæring-augnsalvi,  granatepla- rósaolía 
og þykkni úr hafþyrni gefa húðinni kringum 
augu og varir extra góða næringu og mýkt.

Íslenskar jurtir, lífrænt 
hráefni, engin aukaefni
Helstu sölust: Höfuðborgarsv: 
Heilsuhúsin, Íslands Apotek
Laugavegi, Icewear Laugavegi,
Fjarðarkarkaup. 
Akureyri: Akureyrarapótek, 
Heilsuhúsið.
Vík: Icewear 

 

www.urtasmidjan.is
gigja@urtasmidjan.is 
sími 462 4769

Jóhanna G. Harðardóttir Kjal-
nesingagoði segist líklega 
hafa fæðst heiðin en hún 

snerist til ásatrúar á fertugsaldri. 
Jól ásatrúarmanna hefjast við 
vetrarsólstöður og er þá fólk al-
mennt búið að setja upp jólatré og 
skreyta á annan hátt, það heldur 
veislur, gefur gjafir og svo taka 
flestir ásatrúarmenn þátt í jólahá-
tíð fjölskyldumeðlima og vina 
sem halda jól að kristnum sið. 

Jóhanna G. Harðardóttir býr 
ásamt eiginmanni sínum í inn-
fluttu, norsku timburhúsi sem 
stendur rétt við sjóinn í Hvalfirði. 
Tveir útskornir hrafnar úr viði 
standa á bílskúrsþakinu. Jóhanna 
segir að tveir hrafnar hafi síðustu 
átta árin gert sig heimakomna við 
húsið. Manni verður hugsað til 
hrafna Óðins, Hugins og Munins. 
Kettirnir á heimilinu eru tveir. 
Mímir er stór og mikill og dökkur 
og með gps-tæki um hálsinn því 
hann á það til að ganga á fjöllin í 
kring og niður í fjöru. Mjölnir er 
rauðbrúnn og með rauð augu. 
Hann fer almennt ekki lengra en 
út á pall. Horn skreytt rúnum 
gægist upp úr tösku Jóhönnu sem 
hangir á stól í eldhúsinu. Hún nær 
þar í gylltan eiðbaug sem hún not-
ar við giftingar að heiðnum sið. 
Vetrarsólin gægist upp yfir fjalls-
toppinn hinum megin við fjörðinn 

sem blasir við út um stofuglugg-
ana.

Náttúruspeki í ásatrúnni
„Ég fermdist en mér leið mjög illa 
yfir því. Mér líkaði ekki við þenn-
an guð og trúði ekki á hann,“ segir 
Jóhanna og bætir við að faðir sinn 
hefði kynnt sér rúnirnar og sagt 
sér frá heiðnu guðunum í bernsku. 
Þórslíkneski í keðju hangir um 
hálsinn á henni og segir hún að 
Þór hafi lengi verið sinn guð. 

„Ég gekk ekki í Ásatrúarfélagið 
fyrr en ég var komin á fertugsald-
ur. Annaðhvort er maður kristinn 
eða ekki og ég er það bara ekki og 
hef aldrei verið það. Mér fannst 
guðirnir í ásatrúnni vera svo 
heillandi karakterar og það er 
engin tilbeiðsla í ásatrú. Það er 
enginn fullkominn þar og guðirnir 
hafa allir sína kosti og galla. Ég 
skynjaði bæði húmorinn og kraft-
inn í þessum karakterum og þann-
ig laðaðist ég að ásatrú.“

Jóhanna segir að það sé svo 
mikil náttúruspeki í ásatrúnni. 
„Við köllum þetta okkar á milli 
stundum lífsstíl. Ég iðka þennan 
lífsstíl eða trú þannig að ég sé 
kraft guðanna í náttúrunni og 
þegar ég segi náttúruna þá á ég 
við landið, umhverfið og svo okk-
ur sjálf – fólkið. Ég sé þessa krafta 
alls staðar. Þannig skynja ég þetta. 

Mér finnst þessi forna menning 
vera mjög spennandi. Ég á fimm 
landnámsbúninga, ég fylgist mik-
ið með hvað er að gerast í þessum 
heimi, les greinar fræðimanna og 
tek mikinn þátt í þessu forna 
handverki sem mér finnst vera 
mjög flott. Svo er ég með lítið hof 
hérna niður frá þar sem ég er með 
athafnir og blót. Hofið er opið í all-
ar höfuðáttir og er ég alltaf með 
blót þar til dæmis á sólstöðum og 
jafndægrum.“

Blót á vetrarsólstöðum
Jóhanna segir að ásatrúarfólk 
skreyti almennt heimili sín fyrir 
jólin og setji upp jólatré og bendir 
á að til forna hafi verið til siðs að 
fara inn með grænar greinar og 
skreyta, meðal annars með rauð-
um berjum til að flytja liti lífsins 
inn í hýbýli sín og minnka áhrif 
skammdegisins.

„Jólin byrja á vetrarsólstöðum 
og þá höldum við okkar jólablót; 
þá skemmtum við okkur og höf-
um gaman. Þetta er hátíð og við 
virkilega njótum hennar. Stærsta 
blótið er í Reykjavík. Við byrjum á 
því að hittast í Öskjuhlíð klukkan 
sex og það eru miklu fleiri en bara 
ásatrúarfólk sem þangað koma. 
Þar má nefna til dæmis Vestfirð-
inga sem vanir eru að halda sól-
stöðurnar hátíðlegar. Við höldum 

þar blót, eða helgiathöfn, og gleðj-
umst yfir því að sólin er byrjuð að 
hækka aftur á lofti. Svo förum við 
beint í jólaveislu og þar er borðað-
ur jólamatur, börnin fá pakka og 
hafa oft mætt um 100-130 manns 
og hafa veislurnar verið haldnar í 
sal úti í bæ. Svo eru haldin svona 
blót víðs vegar um landið þar sem 
ásatrúarfólk hittist þennan dag.“ 

Það er alltaf boðið upp á hangi-
kjöt og stundum er hrossakjöt á 
boðstólum. Svo er ýmislegt annað 
í boði. Gömlu, íslensku jólalögin 
eru oft sungin og skemmtikraftar 
koma fram. Jóhanna segist halda 
að flestir ásatrúarmenn haldi líka 
jól þegar kristnir gera það til að 
vera með fjölskyldunni. „Þetta eru 
líka almennir frídagar í samfélag-
inu og um að gera að nota þá til að 
hittast.“

Jólin eru stærsta hátíð ásatrú-
armanna, haldið er upp á að sól 
hækkar á lofti og dagarnir lengj-

ast. „Það er alltaf mikið um að 
vera hjá ásatrúarfólki um jólin og 
þessi blót eru alltaf mjög vel sótt.“

Sólin og eldurinn
Ásatrúarmenn halda einnig upp á 
áramótin og bendir Jóhanna á að 
þá séu liðnar um það bil níu nætur 
frá vetrarsólstöðum en það er ein-
mitt talað um að Gerður, tákn sól-
arinnar, komi til Freys eftir níu 
nætur í jólasögu ásatrúarmanna. 
„Þá er líka gleði og hátíð. Ég er til 
dæmis með blót á Akranesi þann 
30.desember sem kallast Níu næt-
ur.“

Ásatrúarmenn kveikja eld þeg-
ar eru hátíðir. „Það er bara þetta 
afl. Þessi kraftur. Við tengjum 
þetta við sólina – sólin og eldurinn 
er í raun og veru sama aflið. Það er 
eldur við nafngjafir, hjónavígslur 
og allar stórar athafnir okkar.“

Viðtal: Svava Jónsdóttir

Jóhanna G. Harðardóttir Kjalnesingagoði. „Jólin byrja á vetrarsólstöðum og þá höldum 
við okkar jólablót; þá skemmtum við okkur og höfum gaman. Þetta er hátíð og við 
virkilega njótum hennar.“ 

Frá níu nátta blóti við Garða á Akranesi.

Fæðing ljóssins
Rætt við Jóhönnu G. Harðardóttur Kjalnesingagoða um jólahátíð Ásatrúarmanna

Jólasaga heiðinna
Hátíð á þessum tíma árs er heiðin að uppruna og tíðkuðust 

miðsvetrarhátíðir áður en farið var að halda upp á jól krist-
inna manna á þessum tíma. „Þetta er í raun og veru fæðing 
ljóssins en það gleður þegar sólin er að endurfæðast og fer að 
rísa á ný. Þetta er sérstaklega sterk hátíð í hinum norræna 
heimi af því að þar er ljósið svo mikils virði; það er lífið sjálft,“ 
segir Jóhanna Harðardóttir Kjalnesingagoði. Hún fer með jóla-
sögu sem hún segir alltaf á jólum heiðinna manna sem koma 
saman um vetrarsólstöður. 

„Þegar allt var í myrkri í svartasta skammdeginu þá leið frjó-
semisguðinum Frey ekki vel. Hann var þunglyndur og lokaði 
sig inni í svartnættinu. Það höfðu allir áhyggjur af honum og 
sérstaklega faðir hans Njörður og bað hann þjóninn Skírni að 
athuga hvað væri að. Freyr hafði sest í hásæti Óðins og horft yf-
ir alla heima og í Jötunheimum sá hann fagra konu sem hann 
varð ástfanginn af. Hún var með gullið hár sem var eins og 
geislaflóð sólarinnar. Hún var að vinna í garðinum og komu 
ljósgeislar af fingrum hennar og Freyr heillaðist af henni. Freyr 
sagði Skírni að hann vissi að hann myndi aldrei eignast þessa 
konu af því að hún væri í öðrum heimi og bað hann að fara og 
sækja hana til sín.

Sagan endar á því að Skírnir fór til Jötunheima en Freyr 
hafði gefið honum sverðið sitt og lánaði honum hestinn sinn. 
Gerður vildi fyrst ekki koma en Skírnir bæði hótaði henni og 
lofaði líka ýmsu fögru. Hún tók ekki mark á neinu fyrr en hún 
ákvað að koma á eigin forsendum. Hún sagðist ætla að koma 
eftir níu nætur og hitta hann í skóginum Barra og það gerði hún 
á sólstöðum; hún kom eftir níu nætur og þá er farið að sjást 
munur á birtunni,“ segir Jóhanna en áramót eru nálægt níu 
dögum eftir vetrarsólstöður. 

„Þetta eru jólin. Þetta er jólasagan okkar,“ bætir hún við.
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Gönguferðin þín er á utivist.is

Fjölbreyttar ferðir bíða þín

www.utivist.is

 Gönguferðir
 Hjólaferðir
 Jeppaferðir

 Langar ferðir
 Stuttar ferðir
 Jöklaferðir

 Bækistöðvaferðir
 Fjallaferðir
 Fjöruferðir

Laugavegi 178 - 105 Reykjavík - Sími 562 1000 - utivist@utivist.is

Opið alla virka daga kl. 12-17
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Það er svo heillandi and-
rúmsloft í kringum orgelið, 
ég féll alveg gjörsamlega 

þegar ég kynntist því,“ segir Sig-
rún Magna Þórsteinsdóttir, organ-
isti við Akureyrarkirkju. Hún 
byrjaði að læra á píanó átta ára 
gömul en um tvítugt prófaði hún 
orgelið og þá varð ekki aftur snú-
ið. „Ég fann fljótlega að það hljóð-
færi átti betur við mig, umhverfið 
í kringum orgelin í kirkjum lands-
ins er svo heillandi, hátíðlegt og 
þetta er margslungið hljóðfæri.“

Sigrún Magna sem er á besta 
aldri, fædd árið 1973 og ólst upp á 
Bárðartjörn, skammt frá Grenivík í 
Grýtubakkahreppi. „Ég ætlaði nú í 
eina tíð að verða eitthvað annað, 
eitt sinn var það lögfræðingur, svo 
viðskiptafræðingur eða líffræð-
ingur, ég svona var frameftir aldri 
að máta mig í hin og þessi störf, en 
aldrei varð neitt úr þeim hugrenn-
ingum mínum,“ segir hún. Sigrún 
Magna stundaði tónlistarnám við 
Tónlistarskólann á Akureyri, Tón-
listarskólann í Reykjavík og Tón-
skóla þjóðkirkjunnar og meistara-
námi í kirkjutónlist lauk hún við 
Konunglega danska tónlistarhá-
skólann í Kaupmannahöfn. Í námi 
sínu lagði hún áherslu á barna-
kórastjórn, tónlistaruppeldi barna 
og kenningar um tónlistarþroska 
barna. Að því námi loknu réðst 
hún til starfa sem annar af tveim-
ur organistum Akureyrarkirkju.

Umfangsmikið starf
„Þetta er umfangsmikið starf, hér 
er mikið um athafnir af ýmsu tagi, 
messur, fermingar og slíkt, fjórir 
kórar starfandi og tónleikahald 
blómlegt,“ segir hún. Kór Akureyr-
arkirkju er starfandi við kirkjuna 
og að auki þrír aðrir, Stúlknakór 
Akureyrarkirkju og eldri og yngri 
barnakórar. Sigrún Magna stjórnar 
þeim þremur síðasttöldu. Æfingar 
eru einu sinni í viku, tónleikar af 
og til auk þess sem farið er í æf-

ingabúðir, ferðalög af öðru tagi, 
óvissuferðir og þá taka kórarnir 
þátt í mótum, m.a. nýverið Kirkju-
kóramóti barna sem var vel 
heppnað. „Það skiptir miklu máli 
að halda börnum við efnið, bjóða 
upp á eitthvað spennandi í bland 
við hefðbundnar æfingar og það 
höfum við gert,“ segir hún. Starfið 
felst að stórum hluta í viðburðar-
stjórn, þar sem unnið er að undir-
búningi og skipulagi stærri og 
smærri viðburða árið um kring.

Skipta starfinu yfir jólin á 
milli sín
Organistarnir tveir við Akureyrar-
kirkju skipta starfinu á milli sín. 
Þannig leikur til að mynda annar 
þeirra í hátíðarmessu kl. 18 á að-
fangadag og hinn spilar í miðnæt-
urmessunni sem hefst kl. 23:30. Sá 
sem leikur við aftansönginn kl. 18 
þetta árið leikur þá næsta ár á eft-
ir í miðnæturmessunni og svo koll 
af kolli. Sami háttur er hafður á 
varðandi gamlárskvöld og nýjárs-
dag. „Ég á svo alltaf frí á jóladag 
en er með fjölskyldumessu á ann-
an dag jóla þess í stað. Þá setjum 
við alltaf upp helgileik fjölskyld-
unnar með heilmiklum leikþætti 
og tónlist sem krefst mikilla æf-
inga, en börn eru í öllum aðalhlut-
verkum. Það er oft ansi mikið ut-
anumhald í kringum þetta allt 
saman,“ segir Sigrún Magna, en 
bætir við að það sé virkilega gott 
fyrirkomulag og létti af álagi að 
organistarnir séu tveir. „Það hefur 
gríðarlega mikið að segja að hafa 
félaga, eiga vísan stuðning og 
skilning frá samstarfsmanni sem 
þekkir starfið af eigin raun, en oft 
tekur á andlegu hliðina t.d. að 
leika við erfiðar jarðarfarir.“

Munur á aftansöng og 
miðnæturmessu
Sigrún Magna var í leyfi á lista-
mannalaunum á liðnu ári og síðast 
þegar hún var að störfum við org-
elleik við aftansöng kl. 18 á að-

fangadag var sonur hennar ungur 
og hafði ekki áttað sig á þeim 
hefðum sem gjarnan eru í fjöl-
skyldum á þessum degi. „Hann er 
eldri núna og ég geri ráð fyrir að 
þeir feðgar verði bara viðstaddir 
messuna og við höldum svo okkar 
jól að henni lokinni,“ segir hún en 
á það reynir ekki fyrr en á næsta 
ári, Sigrún Magna er með miðnæt-
urmessuna þessi jólin. „Það er 
töluverður munur á messunni kl. 
18 og miðnæturmessunni. Það er 
hátíðlegra yfirbragð í þeirri fyrri, 
en maður greinir líka ákveðna 
spennu í fólki að halda heim í sitt 
jólahald. Yfir miðnæturmessunni 
er komin ró og kyrrð yfir mann-
skapinn, spenna fyrir jólahaldinu 
yfirstaðin og værðin er yfir og allt 
um kring, kirkjugestir eruí nota-
legum gír og njóta stundarinnar,“ 
segir hún.

Sigrún Magna segir það hluta 
af jólahaldi organistans að vinna 
um jólin og kann hún því vel. 
„Þegar ég bjó úti í Kaupmanna-
höfn og var ekki að vinna yfir jólin 
fannst mér það ansi tómlegt, það 
vantaði eitthvað. Það er langt í frá 
erfitt að vinna yfir jólin, það er svo 
stór hluti af minni jólaupplifun og 
mér finnst þetta afskaplega gam-
an og gefandi. Það að starfa við 
Akureyrarkirkju er virkilega 
skemmtilegt, þetta er besti vinnu-
staður sem ég hef starfað á í líf-
inu,“ segir hún. 

„Það er langt í frá erfitt að vinna yfir jólin, það er svo stór hluti af minni jólaupplifun og mér finnst þetta afskaplega gaman og gefandi,“ segir Sigrún Magna Þórsdóttir, organisti 
við Akureyrarkirkju.

„Akureyrarkirkja er besti vinnustaður sem ég hef starfað á í lífinu,“ 
segir organistinn í samtali. 

Hluti af jólahaldi organistans 
er að vinna um jólin
segir Sigrún Magna Þórsteinsdóttir, organisti við Akureyrarkirkju

Umhverfið í 
kringum 
orgelin í 

kirkjum landsins er 
svo heillandi, hátíðlegt 
og þetta er marg-
slungið hljóðfæri.
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Svigskíði
Pakkatilboð

20% afsláttur

Fjallaskíði
Frábært jólatilboð

Gönguskíði
Pakkatilboð

20% afsláttur

Snjóbretti
Pakkatilboð

20% afsláttur

Hinir vinsælu
NANO spikes 
vetrarbroddar

Verð kr. 7.995 með poka

Mikið úrval af hönskum
og lúffum 
Sokkar verð frá kr. 995

Salomon X-ALP SPY
Til bæði fyrir dömur og herra 
Verð kr. 17.995

X-ALP MTN
Verð frá kr. 37.995

100% merino
ullarfatnaður

Salomon Speedtrack 
Verð kr. 15.995 

lÍs en ku

ALPARNIR
s

Skíðabuxur í mörgum litum 
stærð 128 til 176. Verð kr. 9.995

Mikið úrval af skíða- 
og skótöskum

Fyrir skíðagöngugarpa
Softshell buxur.  Verð kr. 13.995
Shoftshell jakki, Verð kr. 19.995

 
flottAR vöruR í jólapakkann

Skíðaúlpa
Dömu og herra

 

Mikið úrval 
af fatnaði

20%
jólatilboð
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Útivist má stunda allt árið 
þó svo aðstæður séu mis-
munandi eftir árstíðum. 

Veturinn býður upp á marga 
skemmtilega möguleika og hjá 
Ferðafélaginu Útivist er ýmislegt 
í gangi þegar sumrinu sleppir.

„Básar í Goðalandi er paradís 
Útivistarfólks og þar getur verið 
draumaveröld í vetraraðstæðum,“ 
segir Skúli H. Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Útivistar. „Þangað 
er ferðinni heitið um áramótin, en 
þeir sem hafa upplifað áramót í 
Básum segja þetta einstaka upplif-
un og tilvalið ef fólk vill prófa að-
eins rólegra yfirbragð á áramótun-
um. Farið er í blysför og að sjálf-
sögðu er bæði áramótabrenna og 
flugeldasýning. Hver og einn tek-
ur með sér veislumat og svo tekur 
áramótagleðin völdin fram eftir 
kvöldi. Þeir sem vilja upplifa þetta 
ættu að drífa sig í að bóka sér 
pláss.“

Eftir áramótin tekur við marg-
breytileg dagskrá hjá Útivist. Boð-
ið er upp á gönguskíðaferðir ef að-
stæður eru til þess, bæði stuttar 
dagsferðir og lengri ferðir með 
gistingu. „Við höfum orðið vör við 
vaxandi áhuga á þessu skemmti-
lega sporti, en vissulega eru snjóa-
lög mismunandi frá ári til árs. Vet-
urinn í ár byrjar þó vel og því 
ágætar líkur á góðum skíðavetri. 
Við erum einnig með reglulegar 
dagsgöngur um helgar og verður 
sú fyrsta þann 7. janúar.“ 

Útivist starfrækir jeppadeild og 
fyrsta ferð hennar á nýju ári er í 
Bása á þrettándanum. Fram á vor-
ið er svo úrval jeppaferða sem 
henta vel eigendum breyttra jeppa 
sem útbúnir eru til hálendisferða 
að vetri. Má þar nefna ferð á Lang-
jökul, á Fimmvörðuháls og um 
Fjallabakssvæðið. Þá eru ónefndar 
ferðir á Vatnajökul sem jafnan eru 
mikið ævintýri.

„Útivist býður einnig upp á 
göngudagskrá fyrir vana göngu-
menn undir nafninu Everst. Ferðir 
Everesthópsins eru sniðnar að úti-
vistarfólki í góðu formi sem vill 
reyna á sig í göngu. Jafnan er farið 
á fjallstinda og oft er um að ræða 
fjallstinda sem margir göngugarp-
ar hafa á óskalista sínum.“

Þá býður Útivist upp á dagskrá 

sem er sambland af útivistarnám-
skeiði og göngum undir nafninu 
Fjallarefir. „Leiðbeinendur Fjalla-
refa eru vanir göngumenn með 
góðan grunn og þeir miðla þátt-
takendum af þekkingu sinni um 
allt sem viðkemur útivist, fatnað, 
næringu og raunar öllu sem snýr 
að því hvernig menn bera sig að í 
útivistinni,“ segir Skúli að lokum. 
Nánari upplýsingar um ferðadag-
skrá Útivistar má finna á vefsíðu 
félagsins.

utivist.is

Áramótastemning í Básum. Ljósm. Gunnar S. Guðmundsson.

Gönguferð í vetrarveðri. Ljósm. Björk Guðbrandsdóttir. Á gönguskíðum upp á heiði.

Glaðbeittur gönguhópur í skammdeginu. Ljósm. Borgþór Harðarson.

Í fjallaskála á vetrarnóttu. Ljósm. Grétar W. Guðbergsson.

Út að leika með Útivist
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Heiðrún Jóhannsdóttir 
hannar meðal annars 
töskur úr leðri og græn-

lensku selskinni. Hún hannar líka 
jólaskraut úr selskinni sem hún 
skreytir með perlum, glimmeri og 
refaskinni. Íslenskar hefðir eru 
hafðar í hávegum – svo sem jóla-
kötturinn og þorláksmessuskatan 
– en hráefnið er að mestu leyti frá 
Grænlandi þar sem Heiða bjó í 
nokkur ár. „Ég er menntaður 
blómaskreytir og útstillingahönn-
uður,“ segir Heiða eins og hún er 
kölluð. Hún rekur nú hönnunar-
fyrirtækið Isafold en hún hannar 
meðal annars töskur úr leðri og 
selskinni 

Grænlenskar hefðir
„Á Grænlandi var nægur tími til að 
sinna áhugamálinu og byrjaði 
þetta fyrir alvöru en ég hafði 
hannað og saumað í mörg ár. Þar 
kynntist ég selskinninu, tileinkaði 
mér grænlenskar hefðir og svo 
hægt og rólega upp úr því þróaðist 
þetta út í það sem þetta er orðið í 
dag. Nú hanna ég og framleiði 
töskur og alls konar fylgihluti. Sel-
skinnið heillaði mig strax. Mér 
fannst allt vera svo fallegt sem var 
úr selskinni; bæði náttúrulegi sel-
urinn og líka litað selskinn sem er 
fáanlegt í fjölbreyttu litaúrvali. Það 
er svo margt skemmtilegt hægt að 
gera úr selskinni. Það er mjög hlýtt 
og er mikið notað í fatnað á Græn-
landi. Svo er það svo mjúkt og 
gaman að vinna með það.“

Nokkur ár eru liðin síðan Heiða 
flutti aftur til Íslands en síðan þá 
hefur hún farið árlega til Græn-
lands. „Það var erfiðara að nálgast 
selskinnið fyrst eftir að ég flutti 
aftur til Íslands en ég er í góðum 
samskiptum við grænlensku 
skinnaverksmiðjuna Great Green-
land þannig að það er auðveldara 
fyrir mig í dag að fá selskinn.“

 
Jólaskraut úr selskinni 
Heiða hannar líka jólaskraut úr 
selskinni sem hún skreytir með 
perlum, glimmeri og refaskinni. 
Hún nýtir afskurði úr selskinni í 
jólaskrautið sem hún hannar og 
saumar svo ekkert fari til spillis. 

„Ég flétta saman við þetta ís-
lenskar jólahefðir eins og jólakött-
inn og þorláksmessuskötuna og 
hef komið með nýtt jólaskraut á 
hverju ári. Jólasokkurinn er nýr,“ 
segir Heiða en fyrir voru jólakött-
urinn, þorláksmessuskatan, Rú-
dolf með rauða nefið og eitt lítið 
grenitré. „Ég hanna sérstakar um-
búðir fyrir hvert stykki með við-
eigandi upplýsingum eða jóla-
texta. Skötunni fylgir til dæmis 
uppskrift að vestfirskri skötus-
töppu. Svo er smáfróðleiksmoli 
inni í umbúðunum og þar kemur 
fram af hverju Íslendingar byrj-
uðu að borða skötu á þorláks-

messu. Mágkona mín, Ásdís Óla-
dóttir ljóðskald, samdi ljóðið sem 
fylgir jólasokknum.“

Vírinn sem jólaskrautið hangir 
neðan í er skreytt með perlum – 
meirihluti þeirra eru perlur eins og 
notaðar eru í þjóðbúningi græn-
lenskra kvenna. „Svo vel ég liti í 
takt við hvert stykki og set smá-
glimmer til að fá enn meiri jóla-
brag á þetta. Það er hugsað út í öll 
smáatriði. Vírinn endar til dæmis í 
litlu hjarta sem sett er utan um 
grenið til að hengja jólaskrautið á.“

Selskinn og dass af refaskinni

Heiðrún Jóhannsdóttir hönnuð-
ur nýtir afskurði úr selskinni í 
jólaskrautið sem hún hannar og 
saumar svo ekkert fari til spillis. Heiða hannar líka jólaskraut úr selskinni sem hún skreytir með perlum, glimmeri og refaskinni. 

Skeifunni 3b
Laugavegi 25
Glerártorgi

Ullarhanskar
3.990 kr

www.ullarkistan.is

Ullarbolir á fullorðna
6.990 kr

Ullarsamfellur
4.190 kr

Ullarbolir á börn
str. 90 - 170
3.990 kr
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Það gengur bara ofsalega vel, 
aðsókn hefur verið gríðar-
lega góð og vonandi ekkert 

lát á því,“ segir Kristín Eysteins-
dóttir, leikhússtjóri Borgarleik-
hússins, en síðasta leikár fór langt 
fram úr væntingum hennar og 
endaði með því að skila bestu 
rekstrarniðurstöðu leikhússins 
frá upphafi. Þessi ánægjulegi ár-
angur er ekki síst að þakka vin-
sælum sýningum eins og Mamma 
Mía, sem sýnd var 188 sinnum á 
fjölum Borgarleikhússins, Bláa 
Hnettinum og söngleiknum um 
Ellý, en hundraðasta sýningin 
verður á stóra sviðinu um miðjan 
desembermánuð.

„Við færðum sýninguna um 
Ellý á stóra sviðið í haust og höf-
um sýnt fyrir fullu húsi 3-4 sinn-
um í viku og það ekkert lát á,“ seg-
ir Kristín en bætir við að stöðva 
verði sýningar í febrúarlok, til að 
hleypa nýju verki að á stóra svið-
inu. Ekki hefur verið endanlega 
ákveðið hvort sýningar hefjist að 
nýju á næsta leikári en leikhús-
stjóranum þykir það þó líklegt 
vegna mikilla vinsælda sýningar-
innar.

Rocy Horror og Páll Óskar
Það er söngleikurinn Rocky Hor-
ror með Pál Óskar í broddi fylking-
ar sem skákar Ellý út af stóra svið-
inu. Hann verður frumsýndur í 
mars og þar verður öllu tjaldað til 
segir Kristín.

„Við erum bara gríðarlega 
spennt að bjóða í það partý. Þetta 
er beittari og djarfari söngleikur 
en þeir sem við höfum verið að 
sýna, sem okkur fannst viðeigandi 
í ljósi þess sem er að gerast í heim-
inum í dag, bæði í Bandaríkjunum 
og víðar þar sem er ákveðin til-
hneiging til fasisma og að steypa 
öllum í sama mót. Því viljum við 
setja á svið verk sem fagnar frels-
inu og þar sem jaðarhópar fá 
vægi.“

Himnaríki og helvíti og 
grískur harmleikur
Jólasýningar Borgarleikhússins 
eru tvær, Himnaríki og helvíti og 
gríski harmleikurinn Medea í þýð-
ingu og leikgerð Hrafnhildar 

Hagalín. Frumsýning Medeu er 
29. desember og Harpa Arnardótt-
ir leikstýrir en hún setti líka upp 
Dúkkuheimilið, sem sló í gegn fyr-
ir tveimur árum. 

„Á afmæli leikfélagsins, 11. 
janúar 2018, frumsýnum við svo 
Himnaríki og helvíti, sem byggir á 
þríleik Jóns Kalmans Stefánssonar, 
einu umtalaðasta stórvirki ís-
lenskra bókmennta á síðari tím-

um. Við sviðsetjum bækurnar 
þrjár á einni kvöldstund, hver bók 
er 40-50 mínútur og stutt hlé á 
milli. Þetta verður stór og mikil 
sýning, leikhópurinn er frábær og 
æfingar ganga mjög vel.“

Sýningar fyrir unga
sem aldna
Að venju er sýnt efni fyrir börnin 
þegar líður að jólum. Leikritið 
Jólaflækja eftir Berg Þór Ingólfs-
son er um gildi vináttunnar og 
hinn sanna anda jólanna. Þá er 
líka verið að sýna Bláa hnöttinn, 
sem kom sá og sigraði á Grímu-
hátíðinni í vor. 

Á stóra sviðinu standa enn yfir 
sýningar á Guð blessi Ísland, sem 
fengið hefur frábæra dóma og 
verið mjög vel sótt. „Þetta er í raun 
svona nútímarevía og viðbrögð 
áhorfenda eru mjög sterk. Það er 
klappað inni í senum eða hrópað, 
þannig að þetta er mjög lifandi og 
sterkt leikhús,“ segir leikhússtjór-
inn. 

Annað vinsælt verk er Brot úr 
hjónabandi. Stöðva varð sýningar 
í fyrra þar sem hjónin sem leika í 
sýningunni áttu von á tvíburum 
en nú eru þau mætt aftur úr fæð-
ingarorlofi. „Þetta er ótrúlega 
mannleg sýning og vel leikin og 
hún gengur nú fyrir fullu húsi á 
litla sviðinu.“

Samstarf aftur við 
Vesturport
Þá er samstarf aftur á döfinni í vor 
við Vesturport um uppsetningu á 
verðlaunaleikriti eftir breska leik-
skáldið og leikstjórann Duncan 
Macmillan sem heitir Fólk, staðir, 
hlutir. Það er nístandi lýsing á 
meðferð þar sem aðalpersónan 
gengur í gegnum allar þær vítis-
kvalir sem slíkri meðferð fylgir. 

„Þetta er með betri leikritum 
sem ég hef lesið í mörg ár og hefur 
allt til að bera sem gott leikverk 
þarf að hafa,“ segir Kristín Ey-
steinsdóttir, leikhússtjóri Borgar-
leikhússins, spennt fyrir komandi 
frumsýningum og ánægð með 
góða aðsókn að yfirstandandi 
sýningum.

borgarleikhus.is

Kristín Eysteinsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins, er ánægð með góða aðsókn og spennt fyrir kom-
andi frumsýningum.

Ekkert lát er á vinsældum sýningarinnar um söngkonuna Ellý Vil-
hjálms, sem sett var upp í samstafi við Vesturport og verður hundr-
aðasta sýning verksins 14. desember nk. 

Söngleikurinn Rocky Horror með Pál Óskar í aðalhlutverki verður 
frumsýndur á stóra sviðinu í byrjun mars.

Barnasýningin Blái hnötturinn kom sá og sigraði á Grímuhátíðinni í 
vor. 

Rífandi gangur og mikil 
stemning í Borgarleikhúsinu 
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Tilvaldar jólagjafir
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Það vita flestir að gott rúm er 
gulls ígildi enda verjum við 
drjúgum hluta ævinnar í 

rúminu. Þess vegna teljum við svo 
mikilvægt að fólk velji dýnurnar 
af kostgæfni og fái okkur til að 
aðlaga þær að líkama hvers og 
eins. Þetta getum við vegna þess 
að við framleiðum dýnurnar sjálf 
hér í Hafnarfirðinum og okkar 
viðskiptavinir njóta þess,“ segir 
Birna Katrín Ragnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri RB-rúma að Dals-
hrauni 8 í Hafnarfirði.

„Fyrirtækið hefur frá upphafi 
haft að markmiði að uppfylla þarf-
ir viðskiptavina sinna ásamt því að 
vera í fararbroddi við þróun og 
framleiðslu springdýna. Við höf-
um framleitt og selt springdýnur 
og rúm til þúsunda ánægðra við-
skiptavina um land allt í gegnum 
árin og erum stolt af okkar verki. 
Nú er búðin okkar full af hlýjum 
og mjúkum rúmum og dýnum sem 
bíða viðskiptavinanna fyrir jólin,“ 
segir Birna Katrín. 

Þótt rúm og dýnur séu uppi-
staðan í vöruvali RB-rúma er ým-
islegt fleira að finna í versluninni 
að Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. 
„Fyrir utan að bjóða upp á fjöl-

breytt úrval fylgihluta í svefnher-
bergin erum við nú með sérstak-
lega spennandi smávörur að auki 
fyrir jólin. Við höfum alltaf reynt 
að bjóða upp á mikið úrval af 

rúmgöflum, náttborðum, rúmfa-
takistlum, púðum og teppum en 
einnig státum við af mjög góðu úr-
vali af alls kyns gjafavöru fyrir 
heimilið, m.a. handklæði, kerti, 

sængurver og margt fleira,“ segir 
Birna Katrín.

rbrum.is

Þegar ég fyrir 26 árum byrj-
aði að prófa mig áfram að 
búa til smyrsli úr íslenskum 

jurtum, var það eingöngu fyrir 
forvitni sakir hvort mér tækist að 
nota þær jurtir í fleira en te sem 
uxu rétt við húsvegginn hjá mér. 
Ég mundi eftir leirkrukku í eld-
hússkápnum hjá ömmu þegar ég 
var smástelpa, sem geymdi eitt-
hvað dularfullt og grænleitt sem 
hún bar á spena á kúnum ef þær 
rifu sig illa á girðingum og gerði 
það að verkum að sárin gréru á 
skömmum tíma. Síðar vissi ég að 

amma bjó þetta smyrsl til úr m.a. 
vallhumli, tólg og smjöri.“ 

Þannig lýsir Gígja Kvam upp-
hafinu að því að hún fór út í að 
framleiða húðverndarvörur og 
snyrtivörur sem fyrir löngu hafa 
sannað sig í gæðum og hreinleika.

Hráefnið ræður gæðunum
„Þegar ég lít til baka er ég afskap-
lega stolt af að hafa getað staðið 
við þá ákvörðun öll árin að nota 
eingöngu náttúruleg og lífræn 
hráefni ásamt jurtunum, sem inni-
halda nauðsynleg vítamín og nær-

ingarefni fyrir húðina og eru því 
mjög húðbætandi. Það er jú 
hráefnið sem ræður gæðum 
vörunnar. Jurtirnar veljum við svo 
eftir því hvaða virkni varan á að 
hafa til fegrunar og heilsubótar 
fyrir húðina,“ segir Gígja ennfrem-
ur. Hún segir að sérstaða Urta-
smiðjunnar felist í því að þau þrói 
og framleiði allar vörurnar í fyrir-
tækinu sjálfu en kaupi ekki til-
búna grunna.

Yfir 20 vörutegundir
„Við framleiðum í dag um 20 

vörutegundir sem eru annars veg-
ar húðverndarvörur, s.s. Græðis-
myrsl, Fótasalvi, Vöðva-gigtar-
nuddolía, o.fl. sem fólk í heilsu-
geiranum mælir með að ógleymd-
um Mömmu- og barnasalva sem 
fengið hefur einróma lof hjá öllum 
ljósmæðrum sem hafa kynnst 
honum og notað á skjólstæðinga 
sína. Hinsvegar eru snyrtivörur, 
t.d. endurnærandi Villirósaand-
litskrem fyrir 40 ára og eldri, 
Fjallagrasakrem, rakagefandi dag-
krem og Silki-andlitsolía sem er 
djúpnærandi, mýkjandi og fegr-
andi fyrir húðina. Þetta eru allt 
vinsælar og eftirsóttar vörur sem 
reynst hafa vel og eiga sinn fasta 
áskrifendahóp sem gefa þeim lof-
samleg ummæli.“

Yngri eigendur taki við
Gígja segir okkur að senn láti hún 
staðar numið í rekstrinum og 
yngri eigendur taki við. „Ég á mér 
þá von að finna gott fólk til að 
taka við Urtasmiðjunni sem hefur 
löngun og metnað að halda áfram 
að vanda til verka með góðan 
skammt af hugsjón, alúð og vænt-
umþykju fyrir þessu starfi og 
þessum afurðum úr okkar hreinu 
náttúru.“

urtasmidjan.is

Gígja Kj. Kvam hefur rekið Urta-
smiðjuna í aldarfjórðung.

Græðismyrsl er ein þekktasta varan sem Urtasmiðjan framleiðir.

Hreinar afurðir náttúrunnar

Birna Katrín Ragnarsdóttir í RB-rúmum: „Nú er búðin okkar full af hlýjum og mjúkum 
rúmum og dýnum sem bíða viðskiptavinanna fyrir jólin.“ 

Sængurfót og margt fleira er að fá í RB-rúmum.

Mjúk RB-rúm fyrir jólin

Sölutímabil 6. – 20. desember
S T Y R K TA R F É L A G  L A M A Ð R A  O G  F AT L A Ð R A

Askasleikir
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Ferðafélag Íslands er 90 ára á árinu
Skráðu þig inn – drífðu þig út – það er aldrei of seint 

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS   |  Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  Sími 568 2533  |  www.fi.is

Jólagjafir
ferðafélagans

Scarpa gönguskór

kr. 35.000

FÍ flíspeysa 

kr. 11.000

FÍ jakki

kr. 21.000

Fimm árbækur 
að eigin vali 

kr. 15.000

Árgjald í FÍ 2018 

kr. 7.700

FÍ kaffibrúsi 

kr. 5.000

Laugavegurinn 
ljósmyndabók 

kr. 3.900

Gjafabréf 
– gönguferðir og 
náttúruupplifun 

Kíktu við í Mörkinni 6 
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Við Íslendingar erum í hópi 
langlífustu þjóða í heimi 
en það er ekki nóg til 

lengdar heldur þurfum við að 
bæta lífi við árin en ekki bara ár-
um við lífið. Gott spakmæli segir 
óttastu ekki að lífi þínu ljúki, ótt-
astu frekar að það muni aldrei 
byrja.

Þótt við séum flestum þjóðum 
langlífari sýna rannsóknir að allt-
of margir Íslendingar eyða síðustu 
árum og áratugum ævi sinnar inn 
og út af spítölum vegna ýmissa 
kvilla sem oftast eru lífsstílssjúk-
dómar líkt og sykursýki, stoðkerf-
issjúkdómar, krabbamein og 
hjarta- og æðasjúkdómar. Þetta 
kallast glötuð góð æviár. Það er 
sorglegt að strita við vinnu mestan 
hluta ævinnar og eyða svo síðstu 
áratugunum í það að berjast við 
erfiða sjúkdóma.

Til að berjast á móti þessu og 
eiga góð æviár þar til maður dreg-
ur síðasta andann er mikilvægt að 
læra að bera ábyrgð á eigin heilsu 
alla ævina. Maður er aldrei of 
gamall eða ungur til að bera 
ábyrgð á heilsu sinni. Samt koma 
alltof margir fram við heilsu sína 
eins og það sé til aukaeintak af 
henni. Fátt mun koma þér eins vel 
í lífinu og það að kunna, vilja og 
geta borið ábyrgð á eigin heilsu.

Í Hveragerði er starfrækt 
Heilsustofnun Náttúrulækninga-
félags Íslands og hefur hún frá 
stofnun árið 1955 haft það að að-
almarkmiði að kenna skjólstæð-
ingum sínum að bera ábyrgð á 
eigin heilsu. Árlega koma á annað 
þúsund skjólstæðingar á Heilsu-
stofnun og þar er unnið heildrænt 
að bættri heilsu fólks. Teymi sér-

fræðinga sinnir þessu starfi s.s. 
læknar, hjúkrunarfræðingar, 
sjúkraþjálfarar, næringarfræðing-
ar, sálfræðingar, sjúkranuddarar 
og íþróttakennarar. Mörg áhuga-
verð heilsunámskeið eru haldin 
árlega á Heilsustofnun og má þar 
nefna fjöruga námskeiðið Komdu 

með sem kennir fólki að bera 
ábyrgð á eigin heilsu með því að 
huga að mataræði, reglulegri 
hreyfingu, streitu og andlegri 
heilsu. Á námskeiðinu er lögð 
áhersla á hressilega hreyfingu, 
hollt mataræði, fræðslu, slökun og 
útivist í fallegu umhverfi. Nám-

skeiðið fer fram dagana 14.-21. 
janúar 2018.

Einn helsti frumkvöðull í 
heilsueflingu landsmanna og 
helsti baráttumaður fyrir því að 
kenna fólki að bera ábyrgð á eigin 
heilsu var Jónas Kristjánsson 
læknir og stofnandi Heilsustofn-

unar NLFÍ. Þetta skrifaði hann í 
ritið Heilsuvernd árið 1947: „Vér 
eigum ekki í höggi við sjúkdóma, 
heldur við rangar lífsvenjur. Út-
rýmið hinum röngu lífsvenjum og 
sjúkdómarnir munu hverfa af 
sjálfu sér. Heilsuleysi menningar-
þjóða og vaxandi hrörnun er eng-
in tilviljun, heldur beinar afleið-
ingar rangra lifnaðarhátta, rangr-
ar, ónáttúrulegrar og dauðrar 
fæðu, of lítillar hreyfingar og úti-
lokunar frá hreinu lofti og sól. Allt 
er þetta í andstöðu við lögmál lífs-
ins og náttúrunnar.“

Í Hveragerði er starfrækt Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands og hefur hún frá stofnun árið 
1955 haft það að aðalmarkmiði að kenna skjólstæðingum sínum að bera ábyrgð á eigin heilsu.

Geir Gunnar Markússon, nær-
ingarfræðingur MSc. 

Glötum ekki góðum æviárum
Geir Gunnar 
Markússon skrifar

Ingunn Þráinsdóttir hannar 
undir vörumerkinu Mosi kósí-
mosi og hannar og framleiðir 

kramarhús úr pappír sem mynd-
skreytt eru með teikningum eftir 
hana. Einnig hannar hún og fram-
leiðir jólapappír. Hún er grafískur 

hönnuður að mennt og hefur 
starfað við hönnun mjög lengi, 
bæði hjá öðrum og sjálfstætt. „Ég 
nota eingöngu lífræn og hrein 
efni og endurvinnsla er mikilvæg 
hjá mér auk þess sem notagildi er 
aðalsmerki Mosa kósímosa.“

Kramarhús
Ingunn býr til kramarhús úr papp-
ír sem myndskreytt eru með 
teikningum eftir hana og er þem-
að hreindýr og snjór. „Ég hef ein-
hverja nostalgíska tilfinningu 
gagnvart kramarhúsum úr pappír, 
líklega vegna þess að mamma og 
pabbi settu svo sæt pappírskram-
arhús á jólatréð þegar ég var barn. 
Í kramarhúsin laumuðu þau svo 
Macintosh molum sem bannað 

var að snerta áður en jólin komu. 
Æskuminningar mínar frá jólun-
um koma fram í kramarhúsunum 
mínum.“

Ingunn lætur prenta mynstrið á 
pappír, handsker hringlaga platta 
úr pappírnum, límir hann saman 
og límir svo lítinn borða á sem 
hægt er að hengja þau upp með. 
„Ég er með þau meðalstór þannig 
að þau rými nokkra Macintosh 
mola.“ Kramarhúsin eru framleidd 
í þremur litum: hvít, blágræn og 
pappabrún. „Kramarhúsin sel ég 
svo sex saman í pakka. Þau eru 
yndislega falleg á jólatréð eða á 
fallega jólagrein.“

Jólapappír
Ingunn framleiðir einnig jóla-

pappír með mynstri sem hún 
teiknar sjálf. „Hann er líka skreytt-
ur hreindýrum eins og kramar-
húsin. Þar sem ég bý og starfa á 
Austurlandi, nánar tiltekið Egils-
stöðum, þá tengi ég sterkt saman 
hreindýr og jól. Jólapappírinn 
kemur í tveimur litum, hvítur með 
gylltu mynstri og ísblár með hvítu 
mynstri og sel ég fjórar arkir sam-
an í pakka.“

Vörurnar fást í vefverslun Ing-
unnar og einnig í versluninni Hús 
Handanna á Egilsstöðum. Einnig 
er hægt að panta beint frá henni í 
gegnum Facebook: Mosi kósímosi.
og á vefíðunni mosi.shop

Jólapappírinn er hvítur með gylltu mynstri og ís-
blár með hvítu mynstri.

Kramarhús úr pappír, skreytt með myndum af 
hreindýrum og snjó.

Hreindýr og snjór

VANDAÐIR KROSSAR 
Á LEIÐI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR

3ja ára ábyrgð

Skemmuvegur 34,  Brún gata | 200 Kópavogur
velaverkjs@simnet.is | velaverkjs.is / slattuvel.is S. 554 0661

augl10x15.indd   1 18.11.2013   14:28
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Elskum veturinn...

Tilvaldar jólagjafir

Ármúla 40  //  108 Reykjavík  //   Sími 534 2727  // www.alparnir.is  // e-mail: alparnir@alparnir.is

Mikið úrval af skíða- og gönguskíðafatnaði á dömur frá CMP og Salomon

Mikið úrval af skíða- og gönguskíðafatnaði á herra frá CMP og Salomon

Mikið úrval af skíðafatnaði á krakka frá CMP. Sjóbuxur í 7 litum á kr. 9.995 og úlpur frá kr. 13.995

Merino ull frá Bergans og sokkar frá 995 kr., ómissandi í jólapakkann. Salomon gönguskórnir í miklu úrvali
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Guðrún Hjaltalín fór að stunda veiði-
mennsku eftir að hún kynntist 
manni sínum, Birni Hilmarssyni. 

Hún skýtur með bleika rifflinum sínum 
hreindýr, svartfugl, rjúpu og önd og er 
bráðin í jólamatinn. Guðrún Hjaltalín 
kynntist Birni Gústaf Hilmarssyni árið 
2009 en hann hafði stundað veiðimennsku 
með pabba sínum frá barnæsku. Það varð 
ekki aftur snúið og hefur Guðrún síðan þá 
sýnt veiðimenskunni mikinn áhuga og 
hafa þau á hverju ári síðan farið í nokkrar 
veiðiferðir á ári.

„Þetta er mög heillandi. Þetta snýst ekki 
bara um veiðimennskuna – þetta er líka 
náttúran, útiveran; útivistin spilar stórt hlut-
verk í þessu hjá mér. Og þegar ég veiði, 
hvort sem það er fugl eða eitthvað annað, 
þá er þetta fyrir mér að veiða sér til matar.“

Guðrún á bleikan riffil, Savage cal 223, 
sem og bleika veiðistöng, Sage grace one. 
„Síðustu ár höfum við verið að veiða hrein-
dýr, svartfugl og skarf en þá förum við út á 
sjó og svo höfum við gengið aðeins á rjúpu 
og þá helst á Holtavörðuheiði og Akrafjalli. 
Einnig höfum við farið á andaveiðar á polli 
sem við höfum aðgang að. Þá er reynt að 
fara einu sinni til tvisvar á ári á gæsaveiðar.“

Hreindýraroastbeef
Bráðin er í boði um jólin. „Stórfjölskyldan 
kemur saman og borðar möndlugraut í há-
deginu á aðfangadag en við systkinin skipt-
umst á að vera með þetta heima hjá okkur. 
Á aðfangadagskvöld erum við Björn svo 
með hamborgarhrygg fyrir börnin en við er-
um með fyrir okkur hreindýr, gæs eða önd. 
Við erum alltaf með hreindýraroastbeef á 
jóladag. Við gröfum rjúpuna sem við veið-
um en okkur finnst hún vera best grafin og 
það er hátíðlegt að fá sér grafna rjúpu, ritz-
kex og svo ost með sem og bláberjasultu.“ 
Guðrún, Björn og börnin hafa síðustu ár 
varið áramótunum með foreldrum Guðrún-
ar og þá er boðið upp á villibráðahlaðborð – 
og þá er það grafið, grillað og steikt.

„Villibráð er mjög góð á bragðið. Og til-
hugsunin um það að maður hafi veitt þetta 
sjálfur spilar mikið inn í þetta – að hafa 

skaffað matinn sjálfur á diskinn. Maður rifj-
ar upp stundirnar og þann tíma sem fór í 
það að eltast við bráðina, ná henni og vinna 
hana. Þetta eru góðar minningar.“

Veiðibúðir á Grænlandi
Guðrún og Björn unnu sl. sumar í veiðibúð-
um Lax-ár á Suður-Grænlandi og segir hún 
að náttúrufegurðin þar sé ólýsanleg. Hún sá 
um að elda fyrir þá veiðimenn sem þar 
dvöldu auk þess sem hún skaut hreindýr og 
veiddi silung. „Ég eldaði hreindýrakjöt, sil-
ung og þorsk og svo smökkuðum við á 
sauðnauti. Svo fengum við krabbakjöt 
nokkrum sinnum. Ég notaði villta sveppi 
sem voru tíndir þarna í kring sem og villtar 
jurtir til að krydda með og nota í te. Við not-
uðum líka mikið bláber og krækiber; það 
voru til dæmis gerðar bláberjabökur.“

Að lokum færir Guðrún Hjaltalín lesend-
um blaðsins nokkrar uppskriftir og mat-
rieðsluaðferðir þar sem villibráðin er til-
reidd að hætti veiðimannsins. 

Villibráðasúpa

6-8 gæsalæri eða 12-14 andalæri
1 l af soði 
1 dòs af mysingi
1 dòs af malti 
4 stk. einiber
Rjòmi eftir smekk 
Setjið lærin í pott, kryddið með salti og 

pipar og setjið vatn yfir. Sjóðið í 4-6 tíma til 
að búa til soð í súpuna. Því lengur sem lærin 
eru soðin verður villibráðarbragðið meira af 
súpunni. Soðið er sigtað yfir í annan pott og 
kjötið losað af beinunum.

Hrærið mysingi, malti og einiberjum 
saman við soðið. Kjötið sett út í. Bætið rjóma 
eftir smekk. Gott er að hafa snittubrauð með 
súpunni.

Grafin rjúpa

1 rjúpa
2 msk. timian 
2 msk. ròsmarín
2 msk. fennel
2 msk. estragon

Hreinsið bringurnar vel, snyrtið og takið 
alla himnu af. Þerrið vel og leggið á álpapp-
ír. Stráið ca 1½ tsk. af sjávarsalti yfir og 
nuddið vel í bringurnar. 

Myljið og blandið saman kryddjurtunum 
í mortéli (ég nota þurrkaðar kryddjurtir, oft-
ast heimaræktaðar). Síðan eru bringurnar 
kaffærðar í kryddi og álpappírn vafinn þétt 
utan um bringurnar og þær settar inn í ís-
skáp. Best er að pressa þetta aðeins (ég nota 
oftast eitthvað sem er til í ísskápnum t.d. 
oststykki eða eitthvað annað sem þyngd er 
í). Bringunum er leyft að ryðja sig í ca. 5 
daga en þá eru þær tilbúnar. Skerið í þunn-
ar sneiðar og berið fram með myglu- eða 
villisveppaosti og bláberjasultu og ritzkexi

Hreindýrasteik

Vöðvi af hreindýri.
Vöðvinn snyrtur og himnuhreinsaður og 

kjötið skorið í ca tommu þykkar sneiðar. 
Gott er að nota olíu af fetaosti í marineringu 

og bæta timian, rósmarín og fennel út í. 
Kjötið látið liggja í marineringu í sólarhring 
í ísskápnum en þá er það orðið meyrt og 
mjúkt. Síðan eru sneiðarnar grillaðar eða 
steiktar á pönnu, rétt látið loka sér á hvorri 
hlið eða eins og sagt er á mínu heimili: „Það 
á að hræða hreindýrið með grillinu!“ Í með-
læti er gott að hafa smjörsteikta sveppir 
með ferskum döðlum og beikonkurli og svo 
íslenskt smjör.

Villisveppasósa og 
úlfareyniberjachutney

Sósuna geri ég þannig að ég set hálfa fernu 
af matreiðslurjóma í pott og hálfan villis-
veppaost út í og bæti við 1 msk af villibráða-
krafti. Ég læt þetta malla þar til osturinn er 
bráðinn.

1 kg. úlfareyniber eru týnd að hausti og 
er best að frysta þau áður en þau eru soðin 
niður. Bætið við 1 kg af rauðum og grænum 
eplium, 0,5 l af vatni og 1,5 kg af sykri og 
sjóðið í mauk. Ég leyfi þessu að malla í ca 
2-3 klukkutíma. Þá sett á krukkur og geymt 
á köldum stað.

Ferskjukaka

Með villibráðinni finnst mér gott að hafa 
heita ferskjuköku og ís í eftirrétt en hún er 
mjög einföld:

1 bolli hveiti
1 bolli sykur
¼ tsk. salt
1 tsk. natron
Heil dòs af ferskjum, mauka þær niður.
Safanum blandað saman við þurrefnin. 

Síðan er þetta sett í eldfast mót og ½ bolla af 
púðursykri blandað saman við. Loks er ½ 
bolla af kókosmjöli stráð yfir deigið. Bakað í 
miðjum ofni í ca 30-40 mín við 180°C. Borið 
fram með ís eða rjóma.

Hreindýr lagt að velli á Grænlandi. „Villibráð er mjög góð á bragðið. Og tilhugsunin 
um það að maður hafi veitt þetta sjálfur spilar mikið inn í þetta.“

Guðrún Hjaltalín veiðikona með bleika 
riffilinn. „Þegar ég veiði, hvort sem það 
er fugl eða eitthvað annað, þá er þetta 
fyrir mér að veiða sér til matar.“

Veiðibúðirnar á Grænlandi. Þar vann Guðrún í sumar og veiddi sér til matar í græn-
lenskri náttúru.

Veiðir í jólamatinn

Ómissandi í jólamatinn

Kryddin frá okkur eru ómissandi í eldhúsið hjá ykkur
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Sannkallað grundvallarrit

Sous vide bókin er sannkallað grundvallarrit og hentar bæði byrjendum sem lengra komnum. Í henni má finna veglegan inn-

gangskafla með góðum ráðum og upplýsingar um helstu tæki og tól. Í bókinni eru leyndarmál matreiðslumeistara afhjúpuð, 

allt frá hinni fullkomnu steik til crème brûlée á heimsmælikvarða. Hún er sniðin að þeim sem brenna af áhuga og metnaði 

fyrir matreiðslu og nú geta allir orðið meistarakokkar í eldhúsinu heima. Salka gefur út. 

Sous vide bókin inniheldur meira en 150 ljúffengar og fjölbreyttar 
uppskriftir eftir einn fremsta matreiðslumann Íslands. 

Undraheimur 
sous vide
á jólum
Viktor Örn Andrésson leggur okkur til uppskriftirnar að hátíðarmatnum að 

þessu sinni en hann er margverðlaunaður matreiðslumaður og m.a. starfað á Michelin-veit-

ingastöðum. Hann var kjörinn matreiðslumaður Íslands árið 2013 og matreiðslumaður Norð-

urlanda árið 2014. Á þessu ári vann hann til bronsverðlauna í virtustu matreiðslukeppni 

heims, Bocuse d’Or. 

Uppskriftir Viktors Arnars er að finna í Stóru bókinni um sous vide sem Salka gefur út nú 

fyrir jólin. Þar er að finna fjölbreyttar uppskriftir við allra hæfi, allt frá safaríkum steikum til 

crème brûlée svo og af fjölbreyttum fiskréttum, grænmetis- og ávaxtaréttum o.fl. o.fl. Í áraraðir 

hafa bestu veitingahús heims eldað með sous vide af einföldum ástæðum; matreiðslan er auð-

veld en skilar engu að síður fullkomlega elduðu hráefni og bragðið nýtur sín til fulls. 

Við biðjum lesendur vel að njóta.Uppskriftir: Viktor Örn Erlendsson
Ljósmyndir: Karl Petersson

Rauð vín og gullin á jólum
Barone Montalto Passivento
Rauðvín 2016

vinbudin.is: Engar upplýsingar
Sikiley er ekki aðeins stærsta eyja Miðjarð-
arhafsins heldur risi í veröld víngerðarinn-
ar. Þar rækta menn vín á stærra svæði en 
Þjóðverjar gera og vín hafa Sikileyingar 

ræktað allt frá fyrsta árþúsundi fyrir Krist 
þannig að þeir kunna þetta alveg. 
Barone Montalto Passivento er aldeilis 
góður fulltrúi Ítala á jólaborðinu. Þetta 
vín kemur frá héraðinu Valle del Belice 
og fannst smakkara það meira en gott 
við tungu og nef. Það er dökkt og 
bagðsterkt og hentar því vel með 
sterku bragði í mat, ekki síst af nauti, 
lambi eða svíni. Smakkari prófaði það 
með steiktu svínakjöti og einnig pizzu 
með salami og pepperone á og getur 
hann mælt með hvoru tveggja. Best að 
reiða fram við 16-18°C.

Penfolds Koonunga Hill Shiraz
Rauðvín 2016

vinbudin.is: Dökkrúbínrautt. Þétt meðal-
fylling, ósætt, fersk sýra, þétt tannín. Dökk 
skógarber, minta, plóma eik.
Fulltrúi Ástrala að þessu sinni er fremur 
hæglátur höfðingi sem ekki berst mikið á. 

Meðalhófið í góðri merkingu orðsins á 
þarna vel við; meðalfyllt vín, fremur 
ósætt, miðlungstannín og ekki mikil 
sýra. Af þessu ágæta Koonunga Hill má 
kenna bragð og angan af berjum, 
plómu, kaffibaunum, myntu og vanillu 
að ógleymdu súkkulaðinu sem lék við 
tunguna.  
Auðvelt er að láta sér þennan Koon-
unga Hill vel líka sem drykkjarvín en 
einnig er þetta frábært matarvín með 
lambakjöti, kjúklingi og ostum og jafn-
vel nauti. Neytið vínsins við 16-18°C – og 
máltíðin er fullkomnuð!

Piccini Collezione Oro
Rauðvín 2014

vinbudin.is: Rúbínrautt. Meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra, miðlungstannín. Rauð 
ber, kirsuber, laufkrydd, lyng, létt eik.
Ítalía er eins og allir vita nánast eitt sam-
fellt vínræktarland og hátt á lista í heim-

inum hvað varðar stærð og gæði í vín-
gerð. Landið er langt og mjótt og m.a. 
þess vegna eru veðurfarsleg skilyrði 
ólík landsenda á milli og tegundir ít-
alskra vína því afar margar og ólíkar.
Þetta vín frá Piccini er prýðilegur full-
trúi ítalskrar víngerðar og þéttar san-
gioveze þrúgurnar leyna sér ekki þegar 
það kemur inn fyrir varir. Piccini 
Collezione Oro er mjög góður með létt-
um kjötréttum, t.d. lambakjöti og 
einnig ostum en það er jú meðalfyllt og 
fremur ósætt. Þá ber það glöggan keim 
af lyngi og eik þannig að blessuð sveit-
in er ekki langt undan. 
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Eldun í vatnsbaði 3 klukkustundir
Hitastig 65°C 
Önnur matreiðsla 20 mínútur

1. Stillið hitajafnarann á 65°C. 

2.  Ferskur kalkúnn er settur í poka með salvíu, 
garðablóðbergi, appelsínuberki, 
piparkornum, lauk og smjöri og eldaður í 3 
klukkustundir.

3.  Eldið skalottlaukinn á vægum hita í potti 
uppúr 1 msk af olíu í 2-3 mínútur og passið 
að hann brúnist ekki. Sykri og kanilstöng er 
bætt við og soðið áfram í 2 mínútur. Blandið 
appelsínusafanum við og sjóðið niður um 
helming á vægum hita. Blandið svo 
kjúklingasoði við og sjóðið aftur niður um 
helming. Á meðan appelsínugljáinn er að 
malla er köldu smjöri pískað saman við þar 
til sósan þykknar. Salvía er sett út í eftir að 
sósan er tekin af hellunni. Smakkað til með 

salti og pipar. Athugið að ekki er gott að láta 
sósuna sjóða aftur eftir að hún hefur verið 
þykkt með smjörinu því þá getur hún skilið

4.  Þegar kalkúnabringan er tilbúin er hún 
tekin úr pokanum. Gott er að geyma soðið 
til að nota í sósur síðar. Hitið stóra pönnu 
eða grill til að brúna kalkúninn. Ef 
kalkúnninn er brúnaður á pönnu er best að 
nota olíu fyrst og bæta svo smjörklípu við í 
lokin. 

5.  Setjið bringuna á fat og hjúpið með 
appelsínugljáanum.

*  Sætar kartöflur passa einstaklega vel með 
þessum rétti!

Appelsínugljáður kalkúnn með salvíu
Uppskrift fyrir 6

Kalkúnn
1,5 kg kalkúnabringa
20 g fersk salvía
15 g ferskt garðablóðberg (timjan)
Börkur af ½ appelsínu
10 svört piparkorn 
½ laukur
50 g smjör

Appelsínugljái
600 ml appelsínusafi 
200 ml kjúklingasoð 
30 g saxaður skalottlaukur
1 hvítlauksrif, saxað 
1 kanilstöng
Börkur af 1 appelsínu, fínt rifinn
50 ml eplaedik
50 g sykur
4 msk. kalt smjör 
2-3 msk olía
salt, pipar
Fersk salvía

Barone Montalto Ammasso
Rauðvín 2014

vinbudin.is: Engar upplýsingar
Hér er aldeilis frábært vín á ferðinni. Það er 
gert úr leyndardómsfullri blöndu af þrúg-
unum Nero d’Avola, Nerello Mascalese, 
Merlot og Cabernet Sauvignon og eru þær 
pressaðar skv. fornri ítalskri uppskrift. 
Vínblandan er svo geymd á tunnum í 10 

mánuði sem gerir það dökkrúbínrautt 
þegar því er hellt á glasið eftir 4 mán-
uði á flöskum. Barone Montalto 
Ammasso tekur vel á bragðlaukunum 
og smakkara fannst keimur af  
marsipani af þessum ágæta drykk 
sem ekki spillir fyrir á jólum.
Þessi Amaróni úr suðrinu er góður 
með m.a. pastaréttum og ostum, 
kældur í 14-16°C. Munið að láta flösk-
una standa opna í um klukkustund 
áður en hellt er á glösin. 

Castillo de Molina Chardonnay Reserva
Hvítvín 2016

vinbudin.is: Ljóssítrónugult. Meðalfylling, 
ósætt, fersk sýra. Ljós ávöxtur, sítrus, pera, 
eik. 
Vínin frá Castillo de Molina eru öll fram-
leidd af Vina San Pedro víngerðarhúsinu 
sem er leiðandi framleiðandi í Chile. Þar á 
bæ hófu mnn að framleiða vín árið 1865 og 
voru það bræðurnir Bonifacio och José 

Gregorio Correa Albano sem það gerðu. 
Vel er vandað til framleiðslu Castillo de 
Molina vínsins en það er unnið úr 
100% handskornum þrúgum og síðan 
er nostrað við framleiðsluna vikum og 
mánuðum saman eftir sérstökum 
reglum.    
Meðalfyllt vín eins og þetta hentar 
auðvitað best sem matarvín og vel kælt 
rennur það ljúflega niður kverkar með 
t.d. fiskréttum, skelfiski, ljósu fugla-
kjöti og pasta.

Penfolds Koonunga Hill Chardonnay
Hvítvín 2016

vinbudin.is: Ljóssítrónugult. Létt meðal-
fylling, ósætt, mild sýra. Melóna, sítrus og 
eik.
Allir sem þekkja til ástralskrar vínfram-
leiðslu vita að Penefolds er einn þekktasti 
framleiðandinn og hefur lengi verið leið-
andi á sínu sviði. Þetta ágæta hvítvín er 

framleitt af fjórum svæðum í álfunni og 
er lagt upp úr ferskleika vínsins enda 
það aðeins látið vera á tunnum í 5 
mánuði frá uppskeru áður en því er 
hellt á flöskur. Þetta er afar gott mat-
arvín með nánast fullkomið jafnvægi 
á milli ávaxtanna (ferskjur, epli, mel-
ónur) og svo eikarinnar sem gefur 
sinn keim. 
Smakkari mælir með þessu góða mat-
arvíni með bragðmeiri fiskréttum og 
skelfiski og ekki síður fuglakjöti eins 
og kjúklingi og kalkún. Neytið vínsins 

við ca 8-10°C.



1.  Stillið hitajafnarann á 35°C

2.  Hreinsið hörpuskelina og takið vöðvann sem hangir á henni af. Setjið 
hörpuskelina í poka með ögn af salti og engifer og eldið í 10 mínútur.

3.  Flysjið appelsínuna og skerið út 8-10 appelsínulauf og fjarlægið skinnið 
af þeim. Kreistið safann úr restinni af appelsínunni og geymið.

4.  Dressing: Byrjið á að taka frá helminginn af ferska kóríandernum og 
börkinn af límónunum. Setjið afganginn af hráefnunum í blandara og 
vinnið vel saman.

5.  Saxið kóríanderinn fínt og blandið saman við ásamt límónuberkinum.

6.  Raðið hörpuskelinni fallega á disk ásamt appelsínulaufunum. Ceviche 
dressingunni ewr svo dreift jafnt yfir ásamt smá olífuolíu, salti og ný 
muldum svörtum pipar.

 7. Skreytið með ferskum kóríander ef vill. 

Eldun í vatnsbaði 10 mínútur
Hitastig 35°C
Önnur matreiðsla 25 mínútur

Hörpudiskurinn er oftast bestur steiktur á 
pönnu með góðri smjörsósu en hann er 
líka lostæti í ceviche. Ceviche kemur frá 
Suður-Ameríku þar sem nýr og ferskur 
fiskur og skelfiskur er marineraður í 
sítrusávöxtum. Í þessa uppskrift er einnig 
hægt að nota ferskan lax og rækjur.

Hörpuskel 
12 ferskar hörpuskeljar
1cm hýðislaus engifer 
Salt

Ceviche-dressing
1 rauð paprika
1 hvítlauksgeiri
1/2 búnt af kóríander
5 msk. yuzu safi (má sleppa)
1-2 msk. hrísgrjónaedik
2 msk. flórsykur
½ chili
Safi úr 1 sítrónu
Safi úr 2 límónum og fínt rifinn börkur
Safi úr 2 appelsínum
Ólífuolía 
Svartur pipar úr kvörn
Salt

Hörpuskels-
ceviche með chili 
og engifer
Uppskrift fyrir 4

Eldun í vatnsbaði 45-50 mínútur
Hitastig 85°C
Önnur matreiðsla 10 mínútur 

Íslenskt hvítkál er frekar vanmetið 
grænmeti sem oft er litið framhjá og 
sjaldan valið sem meðlæti með kjöti eða 
fiski. Þessi uppskrift hentar fullkomlega 
með íslenska lambinu.

Smjörsteikt hvítkál með fersku dilli
Uppskrift fyrir 8-10 

Innihald
1 stk meðalstór hvítkálshaus
40 g smjör 
2 hvítlauksrif 
2 beikonsneiðar
½ búnt ferskt dill
Smá olífuolía
1 tsk salt

1. Stillið hitajafnarann á 84°C.

2.  Hreinsið ystu blöðin af hvítkálhausnum og skerið 
hann svo til helminga og hvorn helming í fjóra til 
fimm báta. Passið að hver sneið sé með smá af 
stilknum til að þær haldi sér saman.

3.  Raðið í tvo poka og passið að hvítkálið liggi ekki 
ofan á hvert öðru. Setjið beikonsneiðar ofan á og 
kremjið hvítlauksgeira með flötum hníf og setjið í 
pokann ásamt smjöri, olíu og salti. Eldið við 85°C í 
45-50 mínútur. Kælið síðan.

4.  Hitið pönnuna, opnið pokann og geymið vökvann. 
Þerrið hvítkálið á pappír áður en það er sett á heita 
pönnuna og steikið upp úr olíu báðum megin. Gott 
er að setja smá smjörklípu á pönnuna í lokin áður 
en hvítkálið er fullsteikt. Takið af pönnunni og 
setjið á disk eða fat.

5.  Veltið hvítkálinu varlega upp úr smá ólífuolíu og 
safa úr pokanum. Takið ferska dillið af stilkunum 
og saxið fínt og stráið yfir áður en rétturinn er bor-
inn er fram. Gott er að strá ögn af sjávarsalti yfir.
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Henry Reynisson hefur um 
skeið rekið konfektgerð-
ina Henry Thor Icelandic 

Chocolate Art en þar er boðið 

upp á afar ljúffengt konfekt í 
hæsta gæðaflokki, alveg tilvalið á 
hátíðarborðið. Henry starfar sem 
bakari hjá Reyni bakara í Kópa-

voginum og hefur fyrir löngu get-
ið sér gott orð í sínu fagi en hann 
átti m.a. köku ársins árin 2015 og 
2016. Konfektgerðin er hliðarbú-
grein sem sífellt stækkar enda 
kunna landsmenn vel að meta 
vöruna.

„Ég hef að undanförnu lagt 
áherslu á konfektið en við bjóðum 
það í fallega hönnuðum öskjum í 
mismunandi stærðum. Við notum 
eingöngu franska Valrhona há-
gæðasúkkulaðið sem er þekkt í 
veitingageiranum og svo eru mol-

arnir í mismunandi bragðtegund-
um. Þar er m.a. að finna bragð af 
japanska sítrusávextinum yuzu, 
Tonkabaunum, saltkaramellu, 
pistasíu, koníaki og meira að segja 
Earl Grey tei, svo eitthvað sé 
nefnt. Þetta er öðruvísi bragð og 
skemmtilegt útlit á molunum og 
eru norðurljósaáhrif í þeim,“ segir 
Henry Thor. „Næst á dagskránni er 
að bjóða súkkulaðiplötur og hand-
gerð páskaegg,“ bætir hann við.

Henry Thor, sem hefur starfað 
um árabil hjá Reyni bakara, lærði 
sitt handverk hjá Harrods í Lond-
on þar sem hann vann mikið með 
súkkulaði og segir hann að það 
hafi lengi blundað í sér að opna 
lúxuskonfektgerð með áherslu á 
gæðaafurð í vönduðum öskjum. 
Henry Thor Icelandic Chocolate 
Art er með fjórar stærðir af köss-
um; 3ja mola, 6 mola, 9 mola og 25 
mola. Hægt er að kaupa vöruna 
hjá Reyni bakara og í gegnum 
heimasíðu fyrirtækisins.

henrythor.is

Henry Reynisson bakari og konfektgerðarmaður. „Konfektmolarnir 
hafa fengið mjög góðar viðtökur og núna erum við að koma með 
nokkrar tegundir af súkkulaðiplötum og svo verðum við með hand-
gerð páskegg fyrir næstu páska.“

Konfektmolarnir eru nú fáanlegir í mismunandi stærðum af öskjum, 

Markmið okkar eru að vera framsækið 
fyrirtæki á matvælamarkaði, láta hlut-
ina gerast og ná árangri til hagsbóta fyr-

ir fyrirtækið, starfsfólkið og allra helst fyrir við-
skiptavini okkar,“ segir Jóna Sigríður Guðmunds-
dóttir, framkvæmdastjóri hjá Grími kokki en fyr-
irtækið hlaut Fjöreggið, viðurkenningu 
Matvælafræðingafélags Íslands og Samtaka iðn-
aðarins 2017.

Ferskasti fiskur í heimi
„Við erum stolt af að hafa hlotið Fjöreggið 2017 en 
fyrirtækið var tilnefnt fyrir að auka fiskneyslu 
með fjölbreyttu vöruframboði úr íslensku sjávar-
fangi. Þar sem við höfum aðgang að ferskasta fiski 
í heimi hér í Vestmannaeyjum höfum við lagt 
megin áherslu á tilbúna fiskrétti úr úrvals hráefni. 
Einnig erum við að framleiða nokkrar tegundir af 
grænmetisbuffum sem hafa verið mjög vinsæl,“ 
segir Jóna Sigríður.

Paté um jól og áramót
Grímur kokkur framleiðir paté sem er árstíðar-
bundin vara og er mjög vinsæl fyrir jól og áramót. 
Bæði er til reykt bleikjupaté og sjávarréttarpaté 
með rækjum. Paté eru tilvalin sem forréttur með 
kaldri sósu og ristuðu brauði. Einnig er vinsælt að 
nota paté á hlaðborð með smáréttum. „Svo bjóðum 
við auðvitað hina þekktu sjávarréttasúpu Gríms 
kokks sem er kraftmikil humarsúpa en hún er vin-
sæl allt árið. Grímur kokkur mælir með því að 
steiktum humarhölum eða öðru sjávarfangi sé 
bætt í súpuna. Gott er að bera fram með henni 
volg smábrauð.“

grimurkokkur.is

Grímur kokkur framleiðir paté sem er árstíðar-
bundin vara og er mjög vinsæl fyrir jól og ára-
mót. 

Hin kraftmikla humarsúpa Gríms kokks er fyrir 
löngu víðfræg.

Súpan er fullelduð og aðeins þarf að hita hana upp

Við notum ekki MSG í súpuna okkar. 
Hún fæst í öllum helstu matvöruverslunum 
og stórmörkuðum landsins.

Grímur kokkur

Hlýtur Fjöreggið 2017

Henry Thor Icelandic Chocolate Art

Konfekt sem minnir á norðurljósin
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GJAFAKORT
BORGARLEIKHÚSSINS 
GJÖF SEM LIFNAR VIÐ

568 8000 • BORGARLEIKHUS.IS

GJAFAKORTIÐ ER Í FALLEGUM 
UMBÚÐUM, GILDIR Á SÝNINGU 
AÐ EIGIN VALI OG RENNUR 
ALDREI ÚT

JÓLAGJAFATILBOÐ

Gjafakort fyrir tvo ásamt 
tapas/snittu- eða osta-
bakka fyrir tvo.

Gjafakort fyrir tvo í besta 
partý sem þú munt nokkurn 
tímann upplifa.

Gjafakort fyrir tvo á þessa 
vinsælu fjölskyldusýningu og 
geisladiskur með tónlistinni.

Gjafakort fyrir tvo ásamt 
kaffi og söru í hléi.

Sælkeratilboð Rocky Horror Blái hnötturinn Himnaríki og helvíti

13.700 kr. 15.500 kr. 9.900 kr. 9.900 kr.



Ómar Ragnarsson byrjaði 
að skemmta árið 1958 og 
þremur árum síðar hófst 

jólasveinaferill hans sem stóð yfir 
í áratug. Ómar var í hlutverki 
Gáttaþefs og bjó til jólaskemmt-
anadagskrá sem ekki hafði 
þekkst áður í sama mæli auk þess 
að gefnar voru út fimm stórar 
jólaplötur með jólalögum hans. 
Ómar lenti í ýmsum ævintýrum í 
hlutverki Gáttaþefs.

Ómar Ragnarsson sótti sem 
barn jólatrésskemmtanir hjá Múr-
arafélaginu í Reykjavík en annar 

afi hans var múrari. „Ég hlustaði í 
útvarpinu á annan í jólum á jóla-
stundina hans Þorsteins Ö. Steph-
ensen og þar var jólasveinninn 
Gáttaþefur sem vinsælasti gaman-
leikari þjóðarinnar þá, Alfreð 
Andrésson, lék en ég leit ákaflega 
mikið upp til hans. Hann skóp þá 
persónu sem Gáttaþefur var og ég 
dáðist mikið að því.“

Árin liðu. Ómar byrjaði að 
skemmta árið 1958 og þremur ár-
um síðar hófst jólasveinaferill 
hans sem stóð yfir í áratug. „Við  
tveir, ég og Hjálmar Gíslason, 

beðnir um að sjá um sérstaka jóla-
dagskrá þar sem nú er Ingólfstorg 
og þá fórum við að semja. Við 
sömdum sumt saman eins og text-
ann við lagið Jólasveinn, taktu í 
húfuna á þér og samtalslög. Þetta 
sló alveg í gegn. Það urðu til fleiri 
textar þannig að ég var kominn 
með dálítið safn.“

Tómas Grétar Ólafsson var í 
hlutverki Gáttaþefs á skemmtun-
um við torgið og spilaði á harmon-
ikku.

Brandarar og gátur
Ómar og Tómas Grétar fóru að 
skemmta á jólaskemmtunum en 
Hjálmar var í hlutverki Glugga-
gægis á öðrum skemmtunum. „Þá 
fannst mér vanta á skemmtanirn-
ar eitthvað meira en að jólasvein-
ar heilsuðu krökkum, gengju einn 
eða tvo hringi í kringum jólatréð, 
syngju Gekk ég yfir sjó og land og 
Göngum við í kringum einiberjar-
unn og færu svo. Mér fannst það 
eiginlega vera virðingarleysi við 
börnin. Ég ákvað því í framhaldi 
af þessari dagskrá við torgið að 
búa til söngleik,“ segir Ómar en 
næstu 10 árin kom hann fram 
ásamt Tómasi Grétari, stundum á 
nokkrum jólaskemmtunum sama 
daginn. Síðar tóku Haukur Heiðar 
Ingólfsson og Magnús Inigmars-
son við harmonikkuleiknum sem 
Ketkrókur.

„Við sungum sumt saman, 
skiptumst á bröndurum og lögð-
um gátur fyrir hvor annan. Það 
varð strax til prógramm sem fólst í 
því að koma inn og syngja sérstakt 
innkomulag. Síðan sungum við 
frumsaminn texta og þar næst 
gengum við í kringum jólatréð 
með krökkunum og sungum eina 
jólasyrpu. Þá var farið aftur upp á 
svið og eitt eða tvö lög tekin í við-
bót og síðan fórum við aftur niður 
á gólfið og önnur jólasveinasyrpa 
tekin. Þegar því var lokið var 
kannski eitt lag sungið og síðan 
kveðjulag. Að því loknu var jafn-
vel útgöngulag.“

Ómar segir að takmark sitt hafi 
verið að taka í hendina á öllum 
börnunum áður en hann fór út úr 
salnum. „Það tók tíma en mér 
fannst ég verða að sýna öllum 
börnunum virðingu. Þá gat ég fífl-
ast og dottið á rassinn og ruglast 
þegar krakkarnir voru margir og 

stundum tók ég í greinarnar á jóla-
trénu í misgripum og það kom 
alltaf eitthvað skemmtilegt út úr 
því.“

Líkamlega erfitt
Ómar segir að þetta hafi gengið 
svo vel að smám saman hafi hann 
ekki komist yfir þær jólaskemmt-
anir sem hann hefði þurft að vera 
á. „Þetta voru fjölmennar skemmt-
anir og Hótel Borg var troðfull. 
Stundum voru þar 3-400 börn. 
Hótel Saga var líka troðfull út úr 
dyrum. Maður gat varla gengið í 
kringum jólatréð. Ég lenti í ýmsu 
og það var stundum togað í skegg-
ið og ég þurfti að reyna að tjasla 
því saman. Sumir strákarnir voru 
að stríða manni.“

Ómar segir að það hafi verið 
líkamlega erfitt að leika jólasvein. 
„Ég varð að detta á rassinn að 
minnsta kosti sjö sinnum á hverri 
skemmtun. Ef ég skemmti á sjö 
skemmtunum sama daginn þá var 
það 49 sinnum. Ég komst einu 
sinni yfir það að vera á tveimur 
jólatrésskemmtunum í Keflavík og 
sex í Reykjavík saman daginn.“ 
Ómar bætti við erindum þegar 
sungið var Gekk ég yfir sjó og 
land. „Ég söng „Ég á heima á Dett-
landi“ og þá datt ég alveg mis-
kunnarlaust. Ég söng líka „Ég á 
heima á Hlauplandi“ og þá hljóp 
ég af sviðinu, út í salinn og alveg 
út í enda og datt þar náttúrlega 
einu sinni enn.“

Raunverulegir jólasveinar
Ómar lenti í ýmsum ævintýrum 
þessi ár. „Ég var á þessum tíma á 
minnsta bíl á Íslandi og við Tómas 
Grétar lentum einu sinni í foráttu-
veðri og það var algert öngþveiti. 
Við fórum út úr bílnum og ýttum 
honum og allir vildu hjálpa þess-

Með Baggalúti. Ómar kom fram á jólatónleikum Baggalúts í fyrra.  Ljósm. Spessi

Gáttaþefur í áratug
Rætt við Ómar Ragnarsson sem lítur yfir jólasveinaferilinn

Íslensk framleiðsla

Royal búðingur er þjóðlegur 
og sívinsæll eftirréttur sem 
hefur verið á borðum landsmanna 
í áratugi
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Ómar Ragnarsson. „Ég var á þessum tíma á minnsta bíl á Íslandi og við Tómas Grétar lentum einu sinni í 
foráttuveðri og það var algert öngþveiti. Við fórum út úr bílnum og ýttum honum og allir vildu hjálpa 
þessum fáránlega litla jólasveinabíl.“ 

um fáránlega litla jólasveinabíl. 
Vegna þess hversu miklum tíma 
við eyddum úti þá fattaði ég ekki 
hvernig ég var orðinn útlits.

Við komumst svo á jólatrés-
skemmtunina í Sjálfstæðishúsinu, 
sem þá hét reyndar Sigtún, og fór-
um beint inn á sviðið. Það var 
gargað á okkur. Það ætlaði allt um 
koll að keyra í salnum þegar við 
komum. Við vorum orðnir svo 
seinir. Ég fór aðeins að þreifa á 
mér og þá áttaði ég mig á að ég 
var fannbarinn og skeggið var 
næstum því orðið að grýlukertum.

Þegar við vorum að fara þá 
kom kona til okkar og þakkaði 
okkur fyrir hvað við hefðum stað-
ið okkur vel. Hún nefndi sérstak-
lega elsta barnið sitt en strákurinn 
hennar hafði verið að reyna að 
skemma fyrir hinum krökkunum 
og sagt að við værum bara gervi-
karlar. Nú var hann sannfærður 
um að við værum raunverulegir 
jólasveinar sem hefðu komið beint 
ofan úr fjöllunum, alsnjóugir.“

350 grátandi börn
Ómar og Tómas Grétar, Gáttaþefur 
og Giljagaur, áttu einhverju sinni 
að skemmta á Hótel Borg þar sem 
einn bankinn hélt jólatrésskemmt-
un.

„Allur krakkaskarinn kom 
hlaupandi á móti okkur þegar við 
mættum en starfsmannastjórinn 
tók heldur betur á móti okkur. 
Hann sagði okkur að snauta út. Ég 
hváði. Hann spurði hvað við hét-
um og ég sagði að ég héti Gátta-
þefur og hinn jólasveinninn væri 
Giljagaur. Það var ekki hægt að 
segja annað beint fyrir framan alla 
krakkana. Starfsmannastjórinn 
sagði að enginn hefði beðið um 
okkur. Við fórum út og ég var mið-
ur mín; það væri eins og ég væri 
að troða mér inn. Ég ók heim og 
um leið og ég rann í hlað þá kom 
Helga, konana mín, hlaupandi út 
og sagði að það væri allt brjálað; 
það væru 350 börn grátandi á 
Hótel Borg af því að jólasveinarnir 
komu ekki. Ég sagði að við hefð-
um verið þar en hefðum verið 
reknir í burtu. Hún sagði að ég 
yrði að redda þessu og að starfs-
mannastjórinn hefði hringt og sagt 
að ég væri að eyðileggja jólaballið. 
Ég fór aftur niður eftir að þá voru 
krakkarnir grátandi í anddyrinu. 
Starfsmannastjórinn kom og sagði 
að við værum mættir aftur og 
spurði hvað við hétum. Ég sagði 
að ef við mættum ekki heita 
Gáttaþefur og Giljagaur þá skyld-

um við bara fara aftur. Þá hafði 
hann ekki fattað að þetta værum 
við – ég hafði ekki kynnt mig sem 
Ómar Ragnarsson og hafði starfs-
mannastjórinn haldið að við ætl-
uðum að smygla okkur inn sem 
jólasveinar.

En svona var nú gervið mitt 
gott.“

Fimm jólaplötur
Svavar Gests gaf út hljómplötu 
með jólalögum árið 1965. Það var 
hljómplatan Krakkar mínir komið 
þið sæl – Ómar Ragnarsson syng-
ur jólalög fyrir börnin. Tvær jóla-
plötur með Ómari fylgdu í kjölfar-
ið, Gáttaþefur á jólaskemmtun 
með börnunum og Gáttaþefur í 
glöðum hópi. Svavar Gests gaf síð-
ar út úrval undir heitinu Skemmti-
legustu lög Gáttaþefs. Tuttugu ár-
um síðar gaf Ómar út plötuna Óm-
ar finnur Gáttaþef. Ómar samdi 
fyrsta jólatexta sinn fyrir Ellý og 
Ragnar við lagið Here comes 
Santa Claus undir heitinu Jóla-
sveinninn minnm. 

„Ég valdi mér vinsælustu dæg-
urlögin. Þegar Bítlarnir komu með 
lag þá var ég kominn með það lag 
sem jólalag. Sá jólatexti sem mér 
þykir vænst um, Litla jólabarn, var 
gerður við danskt lag sem var efst 
á vinsældalistanum að sumri til og 
fjallaði um fiðrildi og hét á dönsku 
Lille sommerfugl.

Það var sérstaklega gott að taka 
svona lög sem grínlög. Lagið Paper 
roses fékk nafnið Jólin koma. Það 
voru allar klær úti.

Síðasta platan leið fyrir það að 
ég var þá kominn í meira en fullt 
starf bæði sem skemmtikraftur og 
sem fréttamaður og dagskrárgerð-
armaður hjá Sjónvarpinu. Það 
varð eitthvað að víkja og það urðu 
jólatrésskemmtanirnar sem urðu 
að víkja. Stundum lá við að illa 
færi því ég var stundum að 
skemmta á sama tíma og ég átti að 
lesa íþróttafréttirnar í sjónvarp-
inu. Það var oft hlegið að því að ég 
hafði ekki tíma til að skipta alveg 
um föt og sat þá í jakka og með 
bindi að ofanverðu og svo í jóla-
sveinabuxunum og -stígvélunum 
sem fólk sá ekki.“

Ómar segir að það hafi gefið 
sér mikið að koma fram á jólatrés-
skemmtunum – ekki síst sem föð-
ur sjö barna. „Þegar þau voru lítil 
vissu þau ekki á jólaböllunum 
hver væri jólasveinninn; eitt barn-
ið mitt, Þorfinnur, var hins vegar 
forvitinn og hann vildi alltaf vita 
hvað ég væri að fara að gera.“

Jóalsveinn á Sólheimum
Þrátt fyrir að hafa ekki í áratugi 
komið fram sem jólasveinn á jóla-
trésskemmtunum hefur Ómar í 
rúma hálfa öld skemmt á Sólheim-
um í Grímsnesi fyrir jólin. „Ég kem 
alltaf á litlu jólin og er alltaf með 
eitthvað nýtt. Fyrst kom ég þang-
að í gervi jólasveinsins en íbúar 
þar taka það alveg gott og gilt þótt 
ég sé ekki í búningnum.“

Fulltrúi Baggalúts hafði sam-
band við Ómar fyrir rúmu ári og 
spurði hvort hann myndi vilja 
vera gestur á jólatónleikum hljóm-
sveitarinnar. „Það var mjög gef-
andi. Ég sá strax að ég gat komið 
inn og sagt „Krakkar mínir komið 
þið sæl“ og gert svipað sprell og í 
gamla daga.“

Ómar segir að jólin séu ómet-
anlegur þáttur í því að þjóðin hafi 
getað þraukað af þessar dimmu, 
erfiðu og köldu aldir. „Það er alltaf 
drungi í desember og dagskíman 
föl og myrkrið er svo magnað. Og 
myrkrið er svo svart. Við þurfum á 
þessu að halda. Það má ekki 
gleyma því að tilkoma jólatón-
leika á aðventunni hefur verið 
ómetanleg fyrir þetta kristna jóla-
hald. Aðventan hefur bætt 
skammdegið svo mikið upp með 
öllum þessum dásamlegu jólatón-
leikum.“

Skiptistöð fyrir pakkana
Ómar segir að hann og Helga setji 
upp skiptistöð heima hjá sér á að-
fangadag þar sem afkomendur og 
tengdabörn skilji eftir og sæki 
pakka. „Þetta er eins konar fjöl-
skyldustefnumót og þetta er mjög 
gefandi stund.“ 

Hann og Helga eru svo ásamt 
fötluðum syni sínum yfirleitt 
heima á aðfangadagskvöld. „Síðan 
kemur jóladagurinn og þá höfum 
við litið inn hjá henni Ölmu, dótt-
ur okkar, og verið með fjölskyldu 
hennar. Síðan hefur elsta barnið 
okkar, Ninna, boðið öllum í jóla-
boð á annan í jólum þar sem eru 
góðar veitingar og allir dansa í 
kringum jólatréð.“

Ómar og Helga eiga 21 barna-
barn og eitt barnabarnabarn. Ann-
að er á leiðinni. „Þetta er á fjórða 
tug manna – við Helga, afkomend-
ur og tengdabörn. Mér þykir 
óskaplega vænt um hvað þessi 
fjölskylda er samheldin.“

Viðtal: Svava Jónsdóttir 
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Jólatónlistarhátíð Hallgríms-
kirkju stendur allan desember 
en hún hefur fyrir löngu skip-

að mikilvægan sess í hátíðarund-
irbúningi Íslendinga. Hátíðin er 
skipulögð af Listvinafélagi Hall-
grímskirkju en fyrstu tónleikarnir 
verða haldnir í dag, föstudaginn 
1. desember þegar Schola cantor-
um kemur fram en sönghópurinn 
hlaut á þessu ári verðlaunin sem 
,,Tónlistarflytjandi ársins“ á Ís-
lensku tónlistarverðlaununum.

,,Schola cantorum hefur áður 
verið með hádegistónleika á að-
ventunni við miklar vinsældir. Það 
er mikill hugur og stemning í öll-
um kórfélögum að taka upp þráð-
inn aftur og verða fluttar himnesk-
ar jóla- og aðventukórtónsmíðar, 
m.a. ný útsetning eftir einn kór-
félaganna, Auði Guðjohnsen alt-
söngkonu. Þá koma nokkrir ein-
söngvarar úr röðum kórfélaga 
fram með kórnum og á tónleikun-
um syngur Guðmundur Vignir 
Karlsson einsöng i Betlehems-
stjörnunni eftir Áskel Jónsson og 
Lilja Gunnarsdóttir altsöngkona 

syngur einnig einsöng í Wexford 
carol. Jólalög Hafliða Hallgríms-
sonar, tónskálds, sem eru í miklu 
uppáhaldi hjá kórnum, munu 
einnig hljóma sem og ýmsar aðrar 
sígildar perlur,“ segir Inga Rós Ing-
ólfsdóttir, framkvæmdastjóri List-
vinafélagsins.

Jólatónleikar Mótettukórsins
Inga Rós bendir á að Jólatónleikar 
Mótettukórsins séu orðnir fastur 

liður í undirbúningi jólanna hjá 
mjög stórum aðdáendahópi kórs-
ins, sem fyllir kirkjuna á tónleik-
um kórsins ár eftir ár. ,,Kórinn 
leggur mjög mikinn metnað í jóla-
tónleika sína jafnt í söng sem 
skreytingum og leggja kórfélagar á 
sig mikla vinnu til að söngurinn og 
stemningin i kirkjunni verði sem 
áhrifamest! Á efnisskránni eru 
þekktir jólasálmar, íslenskar og er-
lendar jólaperlur og Elmar Gil-

bertsson óperusöngvari syngur 
einsöng. Elmar mun m.a. syngja Ó, 
helga nótt, eftir Adams, lag sem 
mörgum finnst ómissandi á svona 
hátíðartónleikum.“

Afmælishátíð Klais orgelsins
Klais orgelið í Hallgrímskirkju, 
drottning hljóðfæranna, var vígt 
13. des. 1992 og á því 25 ára um 
þessar mundir. Því verður fagnað 
með óformlegum orgeltónleikum 
og spjalli. ,,Organistar kirkjunnar, 
Hörður Áskelsson og Björn Steinar 
Sólbergsson, leika jólatónlist og 
önnur glæsileg verk tengd vígslu 
orgelsins, t.d. verk sem Þorkell Sig-
urbjörnsson samdi að því tilefni 
fyrir nýja Klais orgelið. Boðið verð-
ur upp á spjall og afmælisveitingar 
í suðursalnum eftir orgelleikinn og 
Hörður segir frá ýmsu skemmti-
legu varðandi orgelvígsluna og 
fleira,“ segir Inga Rós og bendir á 
að aðgangur að þeim viðburði sé 
ókeypis.

Ómissandi fyrir 
áramótaskapið
Hátíðarhljómar við áramót er há-
tíðartónlist fyrir þrjá trompeta, 
orgel og pákur: ,,Við gerum tilraun 
núna með að hafa tvenna tónleika 
um áramótin með þeim en Hátíð-
arhljómar við áramót eru einir al-
vinsælustu tónleikar ársins hjá 

Listvinafélaginu og nú er lag að 
prófa að tvítaka þá því Gamlárs-
dagur er á sunnudegi og upplagt 
að reyna að hafa aukatónleika á 
laugardeginum 30. des. Vegna 
mikils álags á varir trompetleikar-
anna er ekki hægt að hafa tvenna 
tónleika sama daginn!“ Trompet-
leikararnir Eiríkur Örn Pálsson, 
Einar St. Jónsson og Baldvin Odds-
son, Hörður Áskelsson orgelleikari 
og Eggert Pálsson pákuleikari 
flytja glæsileg hátíðarverk m.a. eft-
ir J.S. Bach, Albinoni og fleiri bar-
okkmeistara. Baldvin leysir Ásgeir 
H. Steingrímsson af í ár, en þeir Ás-
geir og Eiríkur hafa spilað saman 
án forfalla á hverjum áramótum 
frá árinu 1993 þar til nú.

,,Auk hátíðartónanna má minn-
ast á að fyrsta sunnudag í aðventu 
verður hátíðarmessa þar sem Bisk-
up Íslands, frú Agnes Sigurðar-
dóttir prédikar og Mótettukórinn 
syngur. Þá hefst jafnframt jólasöfn-
un Hjálparstarfs kirkjunnar og Er-
lingur Páll Ingvarsson opnar list-
sýningu í forkirkjunni. Það er því 
nóg um að vera fyrir listunnendur 
í Hallgrímskirkju í desember!“ 
Nánari upplýsingar um efnisskrá 
hverra tónleika verður að finna á 
heimasíðu Listvinafélagsins.

listvinafelag.is.

Inga Rós Ingólfsdóttir, framkvæmdastjóri Listvinafélags Hallgríms-
kirkju, er önnum kafin við að skipuleggja Jólatónlistarhátíðina um 
þessar mundir.

Schola cantorum og Hörður Áskelsson flytja fagra aðventu- og jóla-
söngva í hádeginu í dag og næstu föstudaga. 

Frá jólatónleikum í Hallgrímskirkju sem jafnan eru fjölsóttir.

Frá hátíðarhljómum á gamlárskvöld í Hallgrímskirkju.

Himneskir jólatónar
í Hallgrímskirkju

Gefðu gjöf
sem gefur 

Handgert íslenskt gæða konfekt, unnið af alúð úr besta 
fáanlega hráefni, er gjöf sem heldur áfram að gefa.
 
Komdu þeim sem þér þykir vænt um skemmtilega á 
óvart og gefðu öskju af gæða konfekti frá Henry Thor.
 
Hægt er að velja á milli 6 og 25 mola með 5 mismunandi 
bragðtegundum í fallegum gjafapakkningum.

henrythor@henrythor.is

Á Dalvegi 4 í Kópavogi er opið virka daga frá 06-18, 
laugardaga 06-17 og sunnudaga 07 -17.

Í Hamraborginni í Kópavogi er opið alla virka daga
frá 08-18, laugardaga 08-16 og sunnudaga 09-16.

Opnunartímar:
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Í desember ár hvert hefst sala á 
Kærleikskúlu Styrktarfélags 
lamaðra og fatlaðra en mark-

mið sölunnar er að auðga líf fatl-
aðra barna og ungmenna. Rennur 
allur ágóði til starfsins í Reykja-
dal þar sem fötluð börn og ung-
menni dvelja í sumarbúðum og 
um helgar yfir vetrartímann. Kúl-
an er hönnuð af mismunandi 
listamanni á hverju ári og er þetta 
í 15 skipti sem ný kærleikskúla 
verður til. 

Kærleikskúlan er blásin gler-
kúla með borða í rauðum lit og eru 
engar tvær kúlur eins. Í ár eru 
Kærleikskúlurnar reyndar tvær og 
er höfundur þeirra listamaðurinn 
Egill Sæbjörnsson sem undanfarin 
18 ár hefur lifað og starfað í Berl-
ín. Þess má geta að Egill var í ár 
valinn til þess að vera fulltrúi Ís-
lands á Feneyjartvíæringnum, 
einni stærstu og virtustu nútíma-
listahátíð heims. 

„Þegar ég var beðinn um að 
gera Kærleikskúluna datt mér í 

hug að það gæti verið gaman að 
hafa tröllin með sem gerðu fyrir 
mig verkið á Feneyjatvíæringnum. 
Þessi tröll, sem heita Ūgh og Bõög-
âr, eru tveir ímyndaðir vinir mínir 
og þegar ég fór að ræða þetta við 
þá fannst þeim verkefnið mjög 
spennandi og sögðust þeir miklu 
betri í þessu en ég enda meiri 
listamenn,“ segir Egill. Hann bætir 
því við að tröll hafi frekar grófa 
skapgerð og því hafi þeir fljótlega 
farið að rífast um hvernig Kær-
leikskúlan ætti að vera og hafði 
hvor sína hugmynd um það. 
„Þetta endaði síðan á því að þeir 
festust hvor inni í sinni kúlunni 
sem skýrir af hverju kærleikskúl-
urnar eru tvær að þessu sinni. 
Lærdómurinn sem draga má af 
þessu er sá að það á ekki að rífast 
um jólin því þá heppnast ekki það 
sem maður ætlar sér heldur geta 
hlutirnir snúist í höndunum á 
manni.“

Það er annars í nógu að snúast 
hjá Agli. Þegar blaðamaður ræddi 

við hann var hann í Feneyjum að 
gera myndband um sýninguna 
þar en að því loknu lá leiðin til 
Berlínar þar sem hann er í dóm-
nefnd vegna útilistaverks sem á 
að rísa við gömlu konungshöllina 

sem nú er verið að endurreisa en 
hún var sprengd í stríðinu. Eftir 
það lá leiðin til Helsinki í Finn-
landi þar sem tröllin tvö opnuðu 
skartgripasýningu 1. desember en 
það er sambærileg sýning og sú 

sem tröllin hafa verið með undan-
farið í Reykjavík í gallerí i8. Að 
sögn Egils eru tröllin Ūgh og Bõög-
âr líka með gulldellu. 

slf.is

Tilvaldar jólagjafir
– og annað skart í úrvali

Frakkastíg 10  -  101 Reykjavík  -  Sími 551 3160
gullkistan@vortex.is  -  www.thjodbuningasilfur.is

Það er óhætt að segja að Ull-
arkistan sé norsk verslun 
því hér er eingöngu verslað 

með norskar vörur frá Janus og 
Safa og sjálf kem ég frá vestur-
strönd Noregs,“ segir Margreta 
Björke sem rekur verslanir fyrir-
tækisins ásamt eiginmanni sínum 
Heiðari Viggóssyni og dætrum. 
Nýlega var fjórða verslunin Ullar-
kistunnar opnuð í Skeifunni í 
Reykjavík en fyrir var verslun á 
Laugarvegi og ein á Akureyri auk 
netverslunarinnar ullarkistan.is.

Ullarkistan hóf rekstur árið 
2005 þannig að nú eru að verða 
komin 13 ár frá því þetta ævintýri 
hófst. Dóttir Margretu, Olga Ingrid 
segir að lengst af hafi verslunin 
eingöngu verið með ullarvörur frá 
norska framleiðandanum Janusi 
en nýlega hafi þau bætt við vörum 
frá Safa sem er með mikið af föt-

um úr ullar- og silkiblöndu auk 
þess að vera algjörir sérfræðingar 
í ullarsokkum. 

„Eftirspurnin eftir ullarvörun-
um okkar hefur verið jöfn og stíg-
andi og við sem búum hér á landi 
þurfum svo sannarlega á því að 
halda að eiga mjúk og hlý ullarföt. 
Það er magnað hvað þessar léttu 
flíkur getur haft mikið að segja 
enda er þetta nokkurs konar ein-
kennisfatnaður leikskólakrakka,“ 
segir Olga Ingrid.  Aðspurð hvort 
fólk klæi ekki undan því að vera í 
ullarfötum næst sér segir hún svo 
alls ekki vera. Flíkurnar séu undur 
mjúkar og fyrir þá sem eru sér-
staklega viðkvæmir sé hægt að fá 
ullarsilkiblöndu sem er það 
mýksta sem hægt er að fá. 

Hún telur að Íslendingar geri 
sér flestir grein fyrir muninum á 
ull og gerviefnum, alla vega þeir 

sem hafa prófað hvort tveggja. „Þú 
þarft ekki að fara nema einu sinni 
í svona flík og þá þurfum við ekki 
að útskýra neitt frekar. Fólk finnur 
strax hvað það gerir manni gott að 
fara í svona fínofna ull næst sér. 
Olga Ingrid segir að þótt að mest 
af þeirra vörum séu klassískar og 
breytist ekki í grundvallaratriðum 
þá sé alltaf verið að þróa þær 
áfram, bæði í litum og sniðum. Nú 

sé jafnvel hægt að fá þær með 
blúndum og mynstri og segir hún 
mikið keypt af þunnum samfell-
um á ungabörn. „Hins vegar er 
svartur þunnur ullarbolur með 
blúndu fyrir konur án efa vinsæl-
asta varan okkar frá upphafi.“ 

Olga Ingrid bætir því að að þau 
hafi fundið fyrir því að viðskipta-
vinir Ullarkistunnar vildu gjarnan 
fá aðra verslun í Reykjavík þar 

sem væri auðveldara að fá bíla-
stæði. „Þeirri eftirspurn höfum við 
nú mætt því við opnuðum í lok 
október nýja verslun hér í Skeif-
unni 3 en hér er mjög gott aðgengi 
og næg bílastæði,“ segir Olga Ing-
rid Heiðarsdóttir í Ullarkistunni.

ullarkistan.is

Olga Ingrid Heiðarsdóttir og Margreta Björke í Ullarkistunni en ný verslun fyrirtækisins opnaði fyrir 
skömmu í Skeifunni 3 þar sem er gott aðgengi og gnótt bílastæða.

Ullarkistan opnar 
nýja verslun í 
Skeifunni 

Egill Sæbjörnsson gerði Kærleikskúlurnar tvær í „samstarfi“ við tröllin Ūgh og Bõögâr.

Kærleikskúlur Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra eru seldar til 
styrktar starfi fyrir fötluð börn og ungmenni í Reykjadal.

Kærleikskúlurnar 
urðu tvær eftir 
rifrildi tveggja trölla
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Ég hef aldrei verið mikið fyr-
ir smákökur svo jólasmá-
kökubakstur hefur alla tíð 

verið í lágmarki hjá mér síðan ég 
fór sjálf að halda heimili. Ég 
þekki reyndar engan sem bakar 
margar smákökusortir fyrir jólin 
enda held ég að tíðarandinn hafi 
breyst í gegnum árin; fólk hefur 
ekki tíma í þetta í dag og auk þess 
er okkur vel ljóst að við höfum 
ekkert gott af því að úða í okkur 
smákökum allan desember fyrir 
utan allt hitt,“ segir Ágústa John-
son í viðtali.

Hún segir að það fylgi því þó 
notaleg jólastemning að baka 
smávegis. „Ég bakaði piparkökur 
með börnunum á aðventunni þeg-
ar þau voru lítil og þá var heldur 
betur bakað og skreyttar alls kyns 
fígúrur með glassúr og tilheyr-
andi.“

Bakar eina sort
Ágústa segir að eftir að krakkrnir 
misstu áhugann á piparköku-
bakstrinum hafi hún leitað að 
spennandi nýrri uppskrift til að 
missa ekki alveg jólastemninguna 
í kringum baksturinn. „Ég gúggl-
aði fyrir nokkrum árum einfald-
lega „bestu smákökur í heimi“ og 
datt þá niður á amerískar súkku-
laðibitakökur sem slógu rækilega í 
gegn á mínu heimili og hef ég bak-
að þær á hverju ári síðan. Þær eru 
alveg ljómandi óhollar, fullar af 
sykri, smjöri og súkkulaði en það 
eru jólin og ég baka bara eina sort 
í takmörkuðu magni og við njót-
um þess að borða þær í hófi.“

Ágústa segist baka þessar kök-
ur einu sinni til tvisvar á aðvent-
unni. „Kökurnar klárast fljótt og 
það gerir ekkert til. Ég stressa mig 
ekki á að reyna að geyma þær, 
enda yrði það snúið, og er hvort 
eð er nóg til af kræsingum á að-
ventunni og um hátíðirnar og ekki 
sérstök ástæða til að halda í þær 
til jóla. Við eigum forljótan jóla-
sveinakökustamp sem ég málaði 
sjálf fyrir mörgum árum og hann 
fær að standa á eldhúsborðinu í 
desember og geyma smákökurnar. 
Krökkunum finnst hann vera 

nauðsynlegur hluti af jólastemn-
ingunni þrátt fyrir að hafa munað 
sinn fífil fegurri, samanlímdur og 
þreytulegur.“

Nýtískulegt skraut
Á heimili Ágústu er jólaskraut-

ið tekið upp í upphafi aðventu og 
jólatréð er sett upp þremur til fjór-
um dögum fyrir jól. „Við erum 
frekar lágstemmd í jólaskrautinu, 
með hvít ljós og skrautið heldur 
nýtískulegt og mikið af kertum. Ég 
fæ leið á þessu dóti reglulega og er 
frekar dugleg að endurnýja 
skrautið.“

Ágústa segir að fjölskyldan 
borði alltaf kalkún á aðfangadags-
kvöld. „Það er mikil serimónía í 
kringum hann. Ég legg hann í 
saltpækil og sérstakan jólakrydd-

lög sem gerir hann ægilega safa-
ríkan og góðan og fyllingin er heil-
ög, engu má breyta. Fjölskyldan er 
mjög íhaldssöm með jólamatinn 
og allir hæstánægðir. Í eftirrétt 
höfum við Ris a la mande, guð-

dómlega góða uppskrift sem hefur 
verið í fjölskyldunni í áratugi. 
Okkur finnst hann alveg ómiss-
andi um jólin og auðvitað er 
mandla falin í einni skál.

Okkur finnst best að eiga sem 
mest frí og huggulegheit um jólin, 
hafa nóg af góðum mat í ísskápn-
um og njóta þess að slaka á sam-
an, fara í gönguferðir og lesa jóla-
bækurnar. Við förum oftast í eitt 
jólaboð í fjölskyldunni á annan í 
jólum.“

Ágústa er spurð hvað jólin séu í 
huga hennar. „Jólin í mínum huga 
er fjölskylduhátíð, notalegheit, 
undirbúningur, stemning, kerta-
ljós og friður í hjarta.“

Ágústa Johnson færir okkur 
uppskrift að amerísku súkkulaði-
bitakökunum sem hún ræðir um í 
viðtalinu og einnig uppskrift að 
súkkulaðikransatoppum sem hún 
bakaði áður fyrr. 

Amerískar 
súkkulaðibitakökur

2¼ bollar hveiti
1 tsk. lyftiduft
1 tsk. salt
1 bolli brætt smjör
1,5 tsk. vanilludropar
¾ bolli sykur
¾ bolli púðursykur
2 egg
2 bollar dökkir súkkulaðidropar
Hrærið saman sykur og smjör 

þar til blandan er létt og ljós. Bæt-
ið vanilludropum út í. Bætið eggj-
um út í einu í einu og hrærið vel á 
milli. Blandið saman þurrefnum 
og setjið saman við smjörblönd-
una. Setjið að lokum súkkulaði-
dropana út í og blandið vel saman 
við.

Mótið litlar kúlur og setjið á 
bökunarplötu m. bökunarpappír. 
Bakið á 190 C° í 10 mín. eða þar til 
þær fara að gullna á litinn.

Súkkulaðikransatoppar
400 g marsípanmassi
100 g flòrsykur
2 eggjahvítur
3 msk. kakò
100 g dökkt súkkulaði – brætt
Þessi uppskrift er úr 17 ára 

gömlum Nóa Síríus bæklingi en 
stendur algjörlega fyrir sínu.

Hrærið marsipan, flórsykur og 
kakó saman. Bætið eggjahvítu 
saman við og blandið vel. Mótið 
kökurnar með sprautupoka og 
notið stjörnumynstur. Bakið við 
220 C° í 8-10 mín. Kælið. Dýfið 
toppunum í brætt súkkulaðið.

Ágústa Johnson segist aldrei hafa verið mikið fyrir smákökur en að 
það fylgi því notaleg jólastemning að baka smávegis. Hún gefur okk-
ur uppskrift að amerískum súkkulaðibitakökum og súkkulaði-
kransatoppum.

Ljómandi óhollar súkkulaðibitakökur!

Íslensk framleiðsla

Royal
lyftiduft 
ómissandi 
í eldhúsum 
landsmanna

Jólin í mínum 
huga er 
fjölskyldu

hátíð, notalegheit, 
undirbúningur, 
stemning, kertaljós og 
friður í hjarta. 

Gullkistan á Frakkastígur 10 í 
Reykjavík er gullnáma þegar 
kemur að ýmsu sem viðkemur ís-
lenska þjóðbúningnum m.a. 

stokkabelti, brjóstnælur, 
spangir og skúfhólka. 
Einnig býður Gullkistan 
upp á skartgripi úr eðal-
málmum sem eru bæði 
sérhannaðir og einnig 
unnir eftir gömlum 
mynstrum eða hrein-
lega óskum viðskipta-
vina. 

Dóra Guðbjört Jóns-
dóttir hefur rekið Gull-
kistuna í áratugi en hún 
lauk á sínum tíma námi 
í gullsmíði frá Svíþjóð 
og Þýskalandi. „Við 
leggjum sérstaka 
áherslu á smíði hluta 

sem snúa að íslenska 
þjóðbúningnum en það 
er vaxandi áhugi á hon-
um, bæði af hálfu ís-
lenskra kvenna en ekki 
síður útlendinga sem 
hingað koma í verslun-
ina. Við vinnum silfrið 
mikið eftir gömlum 
mynstrum héðan úr 
okkar smiðju sem hefur 
í raun verið starfsrækt 
alveg frá því 1870,“ seg-
ir Dóra Guðbjört.

thjodbuningasilfur.is 

Dóra Guðbjört Jónsdóttir, gullsmiður í Gullkistunni hefur staðið 
vaktina lengi.

Þjóðbúningasilfur 
í Gullkistunni
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MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU
EINSÖNGUR:   ELMAR GILBERTSSON TENÓR
ORGELLEIKUR: BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON
STJÓRNANDI:  HÖRÐUR ÁSKELSSONFL
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Hátíðartónlist fyrir 3 trompeta, orgel og pákur. 
Trompetleikararnir Eiríkur Örn Pálsson, Einar St. Jónsson og 
Baldvin Oddsson, Hörður Áskelsson orgelleikari og Eggert 
Pálsson pákuleikari flytja glæsileg hátíðarverk m.a. eftir J.S. 
Bach, Albinoni, o fl. barokkmeistara. 

Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s. hátíðarhljómar þeirra 
félaga koma öllum í áramótaskapið!

Vegna gríðarlegra vinsælda er nú gerð tilraun með að bæta 
við tónleikum 30. des.
Aðgangseyrir: 4.500/ 4000 kr. -50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja 
og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Schola cantorum og Hörður Áskelsson 
flytja fagra aðventu- og jólasöngva.

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000 
og einnig við innganginn og á midi.is.

O MAGNUM MYSTERIUM

Á efnisskránni eru þekktir jólasálmar, íslenskar og erlendar jólaperlur, “Ó helga nótt” 
o.fl. Jólastemmning eins og best verður á kosið í fagurlega skreyttri kirkjunni!

Mótettukór Hallgrímskirkju, sem hlotið hefur margvíslegar viðurkenningar fyrir vandaðan 
og fagran söng sinn og hlaut m.a. þrenn gullverðlaun í alþjóðlegri kórakeppni á Spáni 
2014 hefur um árabil glatt tónleikagesti sína  með hrífandi jólatónleikum á aðventunni.

Í ár verður einstaklega hátíðlegur og hugljúfur bragur á tónleikunum en flutt verða sígild 
jólaverk eftir Adam, Eccard, Lauridsen, Poulenc, Victoria, Whitacre o.fl.

Einsöngvari er Elmar Gilbertsson tenór, sem var valinn söngvari ársins í sígildri tónlist á 
Íslensku tónlistarverðlaununum fyrr á þessu ári.

JÓLATÓNLEIKAR 
MÓTETTUKÓRSINS 
með ELMARI GILBERTSSYNI

LAUGARDAGINN 9. DES KL. 17 - SUNNUDAGINN 10. DES. KL. 17

HÁTÍÐARMESSA Á 1. SUNNUDEGI Í AÐVENTU

FÖSTUDAGINN 1. DES. KL. 12–12.30

FÖSTUDAGINN 8. DES. KL. 12–12.30

FÖSTUDAGINN 15. DES. KL. 12–12.30

LAUGARDAGINN 30. DES. KL. 16.30 - (ath nýjan tíma)

GAMLÁRSDAGUR 31. DES. KL. 16.30 - (ath breyttan tíma) 

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 36. STARFSÁR

SCHOLA CANTORUM
HÁDEGISJÓL MEÐ

Miðaverð: 2500 kr./ afsl. verð 2000 kr.- 1250 kr. fyrir listvini og nemendur

Aðgangseyrir: 5.900 / afsláttarverð f eldri borgara 4.900 kr., 3000 kr. fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju. 

listvinafelag.is, motettukor.is, scholacantorum.is

SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 11

Biskup Íslands Frú Agnes Sigurðardóttir prédikar og sr. 
Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónar fyrir altari. Mótettukór 
Hallgrímskirkju syngur hátíðartónlist tengda 1. 
sunnudegi i aðventu.

Stjórnandi Hörður Áskelsson. Organisti Björn Steinar 
Sólbergsson.

Hátíðarmessan við upphaf  36. starfsárs Listvinafélags 
Hallgrímskirkju markar upphaf jólasöfnunar fyrir 
Hjálparstarf kirkjunnar.

ERLINGUR PÁLL INGVARSSON 
- SÝNINGAROPNUN

25 ÁRA AFMÆLI KLAIS-ORGELSINS

SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 12.15

MIÐVIKUDAGINN 13. DES KL. 20

BIRTA

Opnun nýrrar listsýningar við messulok. Erlingur Páll 
Ingvarsson sýnir ný verk í forkirkjunni. Sýningarstjóri 
er Rósa Gísladóttir. Léttar veitingar í suðursal. 
Ókeypis aðgangur - allir velkomnir!

Organistar Hallgrímskirkju, Hörður Áskelsson og 
Björn Steinar Sólbergsson leika jólatónlist og önnur 
glæsileg verk tengd vígslu orgelsins á hið volduga 
Klaisorgel kirkjunnar, sem á 25 ára afmæli þennan 
dag. 

Léttar afmælisveitingar og spjall í suðursal að 
tónleikunum loknum.

Ókeypis aðgangur- allir hjartanlega velkomnir!

JÓLATÓNLISTAHÁTÍÐ
 Í HALLGRÍMSKIRKJU 

2017

við áramót
Hátíðarhljómar



Hjónin Kristján Jóhannsson 
og Sigurjóna Sverrisdóttir 
voru í miklum önnum að 

undirbúa jólin þegar við litum í 
heimsókn. Kristján segir að Sigur-
jóna sé snillingur í eldhúsinu og 
sjái um smákökubaksturinn. „Pip-
arkökurnar hennar hafa verið 
ómissandi í rúm 30 ár,“ segir 

hann. Sigurjóna segir að hún baki 
alltaf eftir uppskrift frá mömmu, 
ömmu og langömmu og haldi 
þannig í hefðirnar. „Ég bakaði 
alltaf smákökur á Ítalíu fyrir jólin 
með börnunum okkar og það var 
slegist um að fá að taka þátt af 
börnum ítalskra vina okkar – og 
Bo Halldórsson söng undir!“

Laufabrauð og piparkökur
„Ómissandi hluti af jólahaldinu er 
að skera út laufabrauðið með stór-
fjölskyldunni. Við höfum keypt 
tilbúið deig, yfirleitt alltaf að norð-
an,“ segir Kristján. „Svo setjumst 
við niður á Þorláksmessukvöld, 
hitum upp rauðvín og gerum 
glögg og skerum út ásamt börnum 

og barnabörnum. Til að gera þetta 
fullkomið kaupum við norðlenskt 
hangikjötslæri, sjóðum það og 
finnum ilminn af hangikjötinu á 
meðan við gerum þetta.“

Kristján segist vera jólastrákur. 
„Jólin gera rosalega mikið fyrir 
mig. Ég leyfi mér að brynna mús-
um og láta mér líða vel og ég 
hugsa um fjölskylduna mína, bæði 
lifandi og framliðna. Það yndisleg-

asta sem ég veit er þegar fjöl-
skyldan er öll hér saman á að-
fangadag eða jóladag en þá erum 
við um 14 manns. Hér borðum við 
saman og eigum yndislega stund.“

Kristján segist yfirleitt syngja í 
kirkju um jólin og þá gjarnan í Bú-
staðakirkju. „Ég mun syngja þar á 
jóladag en það hefur sterk áhrif á 
mig að syngja í kirkju um jólin.“

Þau voru að baka fyrir jólin: Sigurjóna Sverrisdóttir, Kristján Ingvarsson, Guðrún Von Þormarsdóttir, Þórey Ingvarsdóttir, Júlía Ingvarsdóttir, Kristján Jóhannsson og Vala Ingvars-
dóttir.

Piparkökurnar tilbúnar og jólin mega koma!

Söluaðilar: www.litlagardbudin.is
Blómabúðin Burkni, Hafnarfirði
Blómabúðin Möggubrá, Reykjavík

Blómasetrið, Borgarnesi
Sjafnarblóm, Selfossi

Piparkökur & söngur 
fyrir jólin
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Vellíðan, ást og hamingja
Íbúð Kristjáns og Sigurjónu Sverr-
isdóttur, eiginkonu hans, er nú-
tímaleg og mynda húsgögn frá Ít-
alíuárunum og listaverk, aðallega 
eftir íslenska listamenn, fallega 
heild. Þegar Kristján er beðinn um 
að lýsa heimilinu segir hann: „Vel-
líðan, ást og hamingja.“

Það er kveikt á kertum og segir 
Sigurjóna að svo sé ekki vaninn á 
Ítalíu þar sem þau bjuggu í áratugi 
en að ítalskar vinkonur sínar hafi 
tekið upp þann sið eftir að þær 
kynntust þeim hjónum. „Vinkon-
um mínum fannst þetta vera kósí.“

Hvað með stílinn á jólaskraut-
inu? „Við erum meðal annars með 

jólaskraut frá Georg Jensen,“ segir 
Sigurjóna sem segist annars leggja 
mikið upp úr skreytingunni á jóla-
trénu. Jólatréð stendur venjulega 
við hlið antíkkommóðu frá tíma 
Loðvíks XIV. 

Hátíðartónleikar 
2. desember
Það styttist í jólin en það er enn 
styttra í hátíðartónleika Kristjáns 

Jóhannssonar í Hörpu 2. desem-
ber.

„Við höfum þetta mjög hátíð-
legt. Þetta verður sígild gæðatón-
list með okkar fremstu söngvurum 
og öðrum tónlistarmönnum. Við 
verðum með stóra hljómsveit og 
um 80 manna kór. Bjarni Frímann 
Bjarnason stjórnar öllu batterí-
inu,“ segir Kristján en á tónleikun-
um verða fluttar óperuaríur og 

einnig jólalög meðal annars eftir 
Mozart, Verdi, Handel, Bach og 
Puccini. Dísella Lárusdóttir og 
Ólafur Kjartan Sigurðarson eru á 
meðal söngvara sem koma fram.

Texti: Svava Jónsóttir 
Myndir: Þormar Vignir 

Gunnarsson

Krakkarnir höfðu gaman af að aðstoða við baksturinn.

Allt tilbúið í ofninn. Kristján er í aðalhlutverki eins og oft áður og Vala aðstoðar.

Skeifan 8 / Sími 517 6460 / belladonna.is

Opið mánudaga til föstudaga kl. 11-18. Laugardaga kl. 11-15

FLOTT JÓLAFÖT 
FYRIR FLOTTAR KONUR
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Belladonna þýðir falleg kona 
á ítölsku en vinsæl fata-
verslun fyrir konur með 

þessu nafni er í Skeifunni 8 í 
Reykjavík. Þar er mikið úrval 
kvenfatnaðar í öllum stærðum 
eða frá 38-58. „Nafn verslunar-
innar vísar í það að ef kona fer í 
föt sem hún finnur sig í og sem 
henni líður vel í þá geislar hún og 

sjálfsöryggið eykst og þá finnst 
okkur við fallegri,“ segir Sella 
Leifsdóttir, eigandi verslunarinn-
ar sem hún stofnaði árið 2004. 

„Við leggjum mikið upp úr að 
vera með góð efni sem halda sér 
vel og erum með allt frá nærfötum 
til yfirhafna; hversdagsföt, vinnu-
föt, spariföt og eiginlega bara allan 
klæðnað sem kona þarf. Það er 

mismunandi hvaða stærðir eru til 
í hverju merki en með því að vera 
með mörg merki þá getum við 
boðið upp á marga mismunandi 
fatastíla og mismunandi snið sem 
henta öllu vaxtalagi. Við tökum 
inn nýjar vörur í hverri einustu 
viku þannig að það er alltaf eitt-
hvað nýtt og spennandi á boð-
stólnum. Svo eru líka ákveðnar 

flíkur sem falla undir svona „ba-
sic“ vöru sem við eigum alltaf til, 
enda vilja margar geta gengið að 
ákveðnum vörum eins og t.d. 
uppáhalds svörtu buxunum. Sumt 
er bara þannig að kona þarf ekki 
að breyta.“

Gott úrval fylgihluta fæst í 
versluninni svo sem slæður, klút-
ar, teflar, hanskar og töskur. Bella-

donna er opin frá kl. 11 til 18 virka 
daga og laugardaga frá kl. 11 til 
15.

belladonna.is

Belladonna

Nýjar vörur í hverri viku

Við stöndum á spennandi 
og krefjandi tímamótum 
einmitt núna með flutn-

ingi á Litlu garðbúðinni á Selfoss 
en við seljum vörurnar okkar á 
netinu, í vefversluninni litlagard-
budin.is og gegnum facebook síð-
una okkar, þangað til við höfum 
flutt. Við sendum pantaðar vörur 
frítt hvert á land sem er ef versl-
að er fyrir meira en 3.900 kónur 
þannig að það er hagstætt fyrir 
alla landsmenn að nálgast vör-
urnar okkar,“ segir Dagrún Guð-
laugsdóttir í Litlu garðbúðinni í 
samtali. 

„Þegar við opnum aftur verð-
um við í yndislegu húsi að Austur-
vegi 21 í hjarta Selfossbæjar, nán-
ar tiltekið í sama húsi og Sjafnar-
blóm og hlökkum mikið til,“ bætir 
Dagrún við.

Ræktun allt árið
Í svartasta skammdeginu er hægt 
að gæða sér á heimaræktuðu 
fersku salati og kryddjurtum með 
réttu græjunum og sífellt fleiri 
rækta allt árið með hjálp lýsingar. 
Spírur og Microleaf, sem einnig 
eru kallaðar sprettur, er auðvelt að 
rækta innandyra allt árið en það 
eru mjög næringaríkar og fljót-
sprottnar smáblaðaplöntur, sann-

kölluð ofurfæða. „Við erum með 
margar tegundir af fræjum og 
ræktunarbökkum sem henta vel 
fyrir þessa ræktun. Ræktunin tek-
ur stuttan tíma þannig að það er 
tilvalið að nýta aðventuna og 
gæða sér á ferskum sprettum eða 
spírum af jóladiskinum.“

Það er góð hugmynd að gefa 
ræktunarvörur til jólagjafa enda 
styttist óðum í að forræktunartím-
inn byrji. 

Nuddilmkerti frá Klinta
En það er ýmislegt fleira sem fæst 
hjá Litlu garðbúðinni. Má þar m.a. 
nefna fallegan borðbúnað og 
vefnaðarvöru frá Greengate og 
svo er nýkomin jólalínan frá 
Klinta sem er mjög spennandi.

„Við byrjuðum að selja vörur 
frá Klinta fyrr á þessu ári og þær 
hafa hlotið frábærar viðtökur 
enda einstakar á margan hátt. 
Þetta eru sænskar vörur; nuddilm-
kerti, ilmstrá, baðsölt, húðvörur 
o.fl. Allt framleitt úr fyrsta flokks 
hráefni með ást og umhyggju. 
Kertin eru unnin úr sojavaxi, 
pálmaolíu, repjuolíu og ilmkjarna-
olíu og hafa því lægri brennslu-
hitastig eða ca. 55°C. Það gerir að 
verkum að hægt er að hella 
bráðnu vaxinu beint á líkamann 

og nota sem nuddolíu. Kertin frá 
Klinta er líka hægt að nota eins og 
hefðbundin kerti en hægt er að 
velja um marga ilmi sem eru hver 
öðrum betri,“ segir Dagrún að síð-
ustu.

litlagardbudin.is

Litla garðbúðin býður fjölbreyttar vörur, m.a. mikið úrval af ilm- og nuddkertum frá Klinta.

Litla garðbúðin

Fjölbreytt úrval
í vefverslun

Microleaf bakkarnir og fræin fást í vefverslun Litlu garðbúðarinnar. 
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Tilbúið á jólaborðið!

Löngumýri, 801 Selfoss
Kjartan H. Ágústsson, sími 486 5581 / 893 5518
rabarbia@rabarbia.is

» Rabarbarasulta

» Greni- og fíflasíróp

» Rabarbarakaramellur

Vanalega er yfirbragðið há-
tíðlegt og nokkuð rólegt,“ 
segja þeir félagar Jóhann 

Þór Jónsson og Sævar Kristjáns-
son, liðsmenn í Slökkviliði Akur-
eyrar. Jóhann Þór hefur starfað í 
slökkviliði í aldarfjórðung, bæði 
norðan og sunnan heiða og Sæv-
ar um sjö ára skeið. Sævar verður 
á vaktinni næstu jólanótt, mætir í 
vinnuna kl. 19:30 um kvöldið og 
er fram á morgunn en Jóhann Þór 
á frí að þessu sinni. Hann hefur 
þó margoft á sínum 25 ára ferli 
verið á vaktinni þessa nótt. „Við 
erum ávallt í viðbragðsstöðu, 
sama hvaða dagur er, ávallt við-
búnir,“ segja þeir.

Um hádegi á aðfangadag klæða 
slökkviliðsmenn á vakt sig upp á, 
fara í hátíðarbúninginn, hvíta 
skyrtu og kaskeytið er innan seil-
ingar. Fyrri hluti dagsins hefur 
iðulega einkennst af sjúkraflutn-
ingum, sjúklingar fluttir af sjúkra-

húsi til síns heima og/eða íbúar á 
dvalarheimilum sem ekki eiga 
kost á öðrum flutningsmáta til að 
vera með sinni fjölskyldu yfir jóla-
hátíðina.

Afslappað andrúmsloft
Slökkviliðsmenn, líkt og aðrir sem 
eru að störfum yfir jól, fá betri mat 
en ella, hátíðarmatur á borðum 
eins og vera ber á hátíðisdegi. 
Rólegra er yfir vöktunum og menn 
gefa sér þá tíma til að grípa í spil, 
horfa á sjónvarp, njóta matar og 
spjalla. „Þessar vaktir einkennast 
af meiri samveru á milli útkalla en 
vanalega og menn gera sér daga-
mun,“ segja þeir félagar. Gjarnan 
skiptast menn innan vaktar á 
litlum jólapökkum til að gera 
stemninguna heimilislegri. „And-
rúmslofið er vanalega afslappað 
og notalegt hjá okkur yfir þessa 
hátíðisdaga.“

Þar sem vaktir hefjast klukkan 

19:30 er sá háttur yfirleitt hafður á 
hjá fjölskyldum slökkviliðsmanna 
að þær ýmist flýta jólum eða 
seinka þeim. Þeir sem fara á 
kvöld- og næturvakt bjóða upp á 
jólamatinn snemma, áður en hald-
ið er til vinnu, en dokað er eftir 
fjölskylduföðurnum þegar hann 
er væntanlegur heim í jólahaldið 
síðar um kvöldið.

„Ég er nú svo sem ekki vanur 
öðru frá minni æsku en að jólin 
byrji um áttaleytið um kvöldið, 
því mamma söng í kirkjukór þau 
ár sem ég var að alast upp svo það 
eru ekki viðbrigði fyrir mig,“ segir 
Sævar sem er bara spenntur fyrir 
að taka sína fyrstu jólanæturvakt. 

Jólaseríurnar betri
Þeir félagar segja það sína tilfinn-
ingu að minna sé um að upp komi 
eldur í heimahúsum á aðventu en 
áður var. Það megi þakka að varn-
aðarorð hafi náð til fólks um að 

hafa allan varann á. Þeir telja að 
fólk sé meira á varðbergi en áður 
varðandi kertaskreytingar og þá 
hafi mikil breyting orðið á þegar 
að jólaljósum komi. Flestir séu nú 
með svonefnd led ljós, sem séu 
mun hættuminni en gömlu hefð-
bundnu jólaseríurnar. „Hér áður 
var fólk að reyna að gera við bil-
aðar seríur, setja inn ný ljós og 
þess háttar, en það gat boðið hætt-
unni heim. Slíkt er nú nánast liðin 
tíð, menn kaupa bara nýjar seríur 
þegar þær eldri bila,“ segja þeir.

Forvarnir skila árangri
Á aðventunni heimsækja slökkvi-
liðsmenn alla þriðjubekkinga í 
grunnskólum landsins, afhenda 
bæklinginn Eldvarnir heimilanna, 
tala um gildi þess að hafa virka 
rafhlöðu í reykskynjurum og hafa 
handslökkvitæki og eldvarnar-
teppi til reiðu á hverju heimili. 
Börnin séu svo áköf að koma þess-

um skilaboðum áfram til foreldra 
sinna. „Þetta skilar árangri og 
margir hafa til að mynda fyrir sið 
að skipta um rafhlöður á aðvent-
unni, það eru þá alltaf nýjar raf-
hlöður í reykskynjurum heimilis-
ins á þessum árstíma, en þær end-
ast að jafnaði um það bil eitt ár.“

Þeir Jóhann Þór og Sævar 
nefna einnig að skynsamlegt sé 
fyrir fólk að hugsa upp viðbrögð,  
komi upp eldur á heimilum, meiri 
líkur séu þá á að rétt sé brugðist 
við, komi upp eldur. „Við ráðleggj-
um fólki að velta þessu aðeins fyr-
ir sér og vera við öllu búið, skoða 
hugsanlegar flóttaleiðir og annað 
slíkt, það getur skipt sköpum ef 
fólk er viðbúið komi eitthvað 
upp,“ segja þeir.

Jóhann Þór Jónsson og Sævar Kristjánsson, liðsmenn í Slökkviliði Akureyrar. Sævar verður á vakt á jólanótt en Jóhann Þór á frí að þessu sinni. Ljósm. MÞÞ.

Jóhann Þór og Sævar í Slökkviliði Akureyrar

Ávallt viðbúnir – sama hvaða dagur er!
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Allar meðferðir hjá okkur á 
Paradís eru gerðar með 
hágæða snyrti- og húð-

vörum frá Académie. Académie 
meðferðir eru gerðar sérstaklega 
fyrir hverja húðgerð sem útskýrir 
mislangan tíma og mismunandi 
verð,“ segir Sigrún Júlía í stuttu 
spjalli. Hún bætir því við að fót-
stnyrtingarnar hjá þeim, bæði 
fyrir konur og karla, séu vinsæl 
jólagjöf og allir ánægðir að sjá 
slíkan glaðning í jólapakkanum.

Sem dæmi um öflugar lausnir 
frá Académie nefnir Sigrún Júlía 
m.a. Microdermabrasion expert 
treatment for face and hands, sem 
er tvöföld djúphreinsimeðferð, In-
tense age recovery and radiance 
expert treatment, sem er kröftug 
yngingarmeðferð, Brightening 
and complexion corrector expert 
treatment, öfluga meðferð gegn 

stórum og smáum litablettum, De-
sensitizing treatment for redness, 
sem dregur verulega úr roða og 
kemur jafnvægi á húðina og loks 
Moisturizing and antioxidant ex-
pert treatment, sem byggir upp og 
eflir náttúrulegar varnir húðar-
innar. 

„Einnig bjóðum við upp á öfl-
ugar næringarmeðferðir, raka-
meðferðir og einstaklega áhrifa-
ríka augnmeðferð sem dregur úr 
augnpokum og litlum hrukkulín-
um við augun. Auk Académie 
meðferða býður Snyrtistofan 
Paradís upp á frábærar vörulínur 
frá Académie og sérfræðiráðgjöf 
við val á þeim.“

paradis.is

Sala á jólabrauðum hefur 
mælst einkar vel fyrir og 
þykir okkur Ylfukonum 

mjög skemmtilegt að vinna við 
þetta verkefni. Veðrið hefur af og 
til strítt okkur eins og gengur á 
okkar norðlægu slóðum en alltaf 
hefur okkur tekist að koma 
brauðunum norður og til viðtak-
enda,“ segir Gerður Jónsdóttir hjá 
Lionsklúbbnum Ylfu á Akureyri.

Aðalfjáröflun Ylfukvenna er 
sala á jólabrauði, en brauðin 
kaupa þær frá Geirabakaríi í Borg-
arnesi, aka þeim norður og dreifa 
heim á hlað til viðtakenda á Akur-
eyri. Salan stendur nú sem hæst 
en afhendingardagar nú fyrir 
þessi jól eru 7. og 14. desember. 
„Akureyringar kunnu vel að meta 
þetta framtak og hafa tekið okkur 
vel. Í hugum margra er það að fá 
okkur Ylfukonur heim á hlað með 
jólabrauð í farteskinu liður í jóla-
undirbúningi heimilisins og 
ómissandi þáttur í aðventuupplif-
uninni,“ segir Gerður.

Gáfu sjónmælingartæki
Lionsklúbburinn Ylfa var stofnað-
ur 18. apríl 2011 og í honum eru 
nú um 20 konur.„Við höfum ein-
beitt okkar að stuðningi við börn 
og ungmenni á Akureyri og núna 
fyrir stuttu gáfum við Heilbrigðis-
stofnun Norðurlands, í samvinnu 
við alla lionsklúbbana á Eyjar-
fjarðarsvæðinu og Húsavík, sjón-
mælingatæki að andvirði einnar 
milljónar króna fyrir ung börn,“ 
segir Gerður, en gjöfin var gefin í 
tilefni af 100 ára afmæli alþjóða 
lionshreyfingarinnar. Hún segir að 
næsta ár verði mjög merkilegt fyr-
ir íslenskt lionsfólk því þá verði ís-
lensk kona, Guðrún Björt Yngva-
dóttir, fyrst kvenna til að verða 
forseti þessarar fjölmennustu 
hjálparsamtaka heims. 

Góðverk þurfa ekki að kosta 
peninga
Lionsklúbburinn Ylfa vinnur nú 
við þjónustuverkefni sem felst í 
því að aðstoða fólk af erlendum 
uppruna við að æfa sig í íslensku. 
Fyrir velvilja Amtbókasafnsins á 

Akureyri hafa Ylfukonur fengið 
þar aðstöðu án endurgjalds til að 
taka á móti fólkinu. „Við erum 
með fasta tíma einu sinni í viku 
frá hausti og fram á vor, eða frá 

því í september og fram í maí. 
Fimm til sex Ylfur mæta í hvert 
sinn og fjöldi þátttakenda er á bil-
inu 10-20 alla þriðjudaga. „Góð-
verk þurfa nefnilega ekki alltaf að 

kosta peninga, tími er líka verð-
mætur. Það hefur svo sannarlega 
aukið víðsýni okkar að kynnast 
fólki af ýmsu þjóðerni. 

Á Paradís er hægt að kaupa gjafabréf í alls kyns húðmeðferðir. 

Lionsklúbburinn Ylfa á Akureyri

Selur jólabrauð 
og nýtir ágóðann 
til góðverka

Lionsklúbburinn Ylfa vinnur nú við þjónustuverkefni sem felst í því að aðstoða fólk af erlendum upp-
runa við að æfa sig í íslensku.

Smart jólaföt 
fyrir smart
konur

Holtasmári 1 
201 Kópavogur
Sími 571 5464
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Snyrtistofan Paradís

Fótsnyrting í 
jólapakkanum
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Þröstur Freyr Gylfason er 
formaður Félags Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi. „Starf 

Félags Sameinuðu þjóðanna er 
ótrúlega spennandi því við 
vinnum að svo margvíslegum 
verkefnum, stórum sem smáum,“ 
segir Þröstur sem segist vilja láta 
gott af sér leiða. „Tilgangur Félags 
Sameinuðu þjóðanna er að auka 
almannavitund, fræðslu og sam-
félagsumræðu um Sameinuðu 
þjóðirnar og sjálfbæra þróun.“

„Ætli það megi ekki kenna Sví-
um um það,“ segir Þröstur Freyr 
Gylfason þegar hann er spurður 
hvenær og hvers vegna áhugi 
hans kviknaði á Sameinuðu þjóð-
unum. „Áhuginn kviknaði 
kannski í leikskólanum í Svíþjóð 
þar sem ég bjó fram að sex ára 
aldri en allavega byrjaði áhuginn 
snemma. Þegar ég var barn var ég 
alveg sannfærður um að lítil þjóð 
eins og Svíar gætu haft áhrif til 
góðs úti í hinum stóra heimi. Þar 
fá börn á öllum aldri fræðslu um 
störf og hugsjónir Sameinuðu 
þjóðanna. Síðar hef ég lært að 
dæmin um jákvæð áhrif lítilla 
ríkja eins og Norðurlanda á al-
þjóðavettvangi eru ótrúlega mörg 
– margfalt fleiri en stærð þeirra 
gefur til kynna.“

IceMun
Þröstur Freyr stundaði nám í 
stjórnmálafræði við Háskóla Ís-
lands. „Við vorum nokkur sem 
vorum gripin inn í Félag Samein-
uðu þjóðanna árið 2002. Hópur-
inn hafði í nokkra mánuði innan 
Háskóla Íslands verið að undirbúa 
fyrstu Model UN-ráðstefnu sem 
haldin var á Íslandi. Við kölluðum 
það IceMUN. Félag SÞ studdi okk-
ur við undirbúninginn og það var 
gaman að hitta fólk sem hugsaði á 
svipuðum nótum. IceMUN hefur 
verið haldið reglulega síðan og 
ætli 2017 sé ekki einmitt 15. 
starfsárið. Þarna koma nemendur 
saman og setja á svið starfsemi t.d. 
öryggisráðs eða allsherjarþings SÞ 
og takast á við alvöru viðfangsefni 
í alþjóðasamfélaginu. Þetta er gert 
á sem raunverulegastan hátt, þátt-
takendum er deilt niður á ólík ríki 
og setja sig í spor sendifulltrúa 
þeirra. Model UN er þekkt stærð 

um allan heim og færir þátttak-
endum dýrmæta reynslu.“

Framkvæmdastjóri um tíma
Tilgangur Félags Sameinuðu 
þjóðanna er að auka almannavit-
und, fræðslu og samfélagsum-
ræðu um Sameinuðu þjóðirnar og 
sjálfbæra þróun. „Ef maður hugsar 
þetta í stóru samhengi – ef svipað 
starf er unnið í hverju landi – þá 
stuðlum við að samræðu og sam-
starfi þjóða heims og vinnum að 
því að treysta alþjóðafrið og ör-
yggi. Þessi hugsjón er sú sama og 
við stofnun félagsins í apríl 1948.“ 

Þröstur Freyr var kosinn for-
maður Félags Sameinuðu 
þjóðanna árið 2012 og sinnir nú 
síðasta kjörtímabili sínu sem slík-
ur. „Ég hafði verið hvattur til að 
bjóða mig fram til þessa skemmti-
lega félagsstarfs, sem er ólaunað 
og krefst talsverðrar vinnu, en áð-
ur hafði ég verið framkvæmda-
stjóri félagsins í hlutastarfi um 
nokkurra ára skeið. Á þessum 
tíma hafa orðið talsverðar breyt-
ingar í umhverfi og starfsemi fé-
lagsins. Ég hef verið svo lánsamur 
að vinna með frábæru fólki í 
stjórn allan þennan tíma og við 
höfum verið með úrvalsstarfsfólk, 
framkvæmdastjóra, verkefna-
stjóra og starfsnema. Starfsemin 
væri viðaminni ef ekki væri fyrir 
þetta kröftuga fólk í starfinu sem 
og jákvæða og góða samstarfs- og 
styrktaraðila.“

Formaður félagsins fer fyrir 
stjórn, sem markar stefnu og fram-
tíðarsýn fyrir félagið, fjallar um 

verkefnin, mannauðsmál og hefur 
yfirsýn með fjármálum. Formaður 
fer með leiðtogahlutverk og kem-
ur fram fyrir hönd félagsins svo 
sem á viðburðum, í fjölmiðlum og 
gagnvart stjórnvöldum og sam-
starfs- og styrktaraðilum þegar 
kemur að ólíkum verkefnum. For-
maðurinn starfar náið með fram-
kvæmdastjóra milli stjórnarfunda. 
„Eins og með lífið allt eru það já-
kvæð og uppbyggileg samskipti 
sem gefa manni mest. Nákvæm-
lega þessi atriði og mikill kraftur í 
samstarfsfólki hafa leitt til árang-
urs í verkefnum sem við njótum 
nú.“

Fjölbreytt verkefni
Starf Félags Sameinuðu þjóðanna 
er ótrúlega spennandi að sögn 
Þrastar Freys. „Við vinnum að svo 
margvíslegum verkefnum, stórum 
sem smáum. Að undanförnu höf-
um við sem dæmi þýtt nokkuð af 
námsefni um sjálfbæra þróun og 
friðarmál og boðið í tengslum við 
nám í skólum. Við höfum gefið út 
spilið „Friðarleikana“ þar sem 
þátttakendur læra að semja frið. 
Við höfum þýtt og gefið út bókina 
„Verður heimurinn betri?“ sem við 
dreifðum til allra grunnskóla 
landsins. Bókin fjallar um þróun-
armál og kynnir Heimsmarkmiðin 
til sögunnar. Við erum í samstarfi 
við þrjá framhaldsskóla og tvo 
grunnskóla sem hafa gerst 
UNESCO-skólar. Þar er hugtakið 
friður sett í öndvegi en jafnframt 
sjálfbærni, mannréttindi, menning 
og starfsemi SÞ og UNESCO.

Við sinnum ýmsum árvissum 
verkefnum svo sem kynningu á 
Þróunarskýrslu SÞ í samvinnu við 
Þróunaráætlun SÞ (UNDP) og 
skýrslu um hag íbúa jarðarinnar 
(e. State of the World Population 
Report) í samvinnu við Mann-
fjöldasjóð SÞ (UNFPA). Einnig höf-
um við haldið kynningar fyrir al-
þingismenn sem sækja allsherjar-
þing SÞ á haustin. 

Við leggjum áherslu á öfluga 
upplýsingagjöf á vefnum og höld-
um úti un.is, facebooksíðu og glo-
balis.is sem er samnorrænn 
heimsatlas og upplýsingavefur 
um sjálfbæra þróun með tölfræði 
sem uppfærist sjálfkrafa frá 

gagnagrunnum stofnana Samein-
uðu þjóðanna. Við veitum al-
menningi, skólum, stofnunum, 
fjölmiðlum og öllum öðrum sem 
þess óska upplýsingar og kynn-
ingarefni um SÞ. Við gætum hlut-
leysis og félagið flytur mál sitt í 
anda sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. Á þeim nótum stöndum 
við fyrir málfundum um fjölbreytt 
málefni og samstarfsverkefnum 
með ólíkum aðilum.“

Sjálfbær þróun
Félagið setur fræðslu til ungs fólks 
alltaf í öndvegi. „Núna eru Heims-
markmið Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun langsamlega 
stærsta málið. Það eru 17 mark-
mið sem taka á sameiginlegum 
viðfangsefnum og vanda sem við 
stöndum frammi fyrir svo sem 
markmiðum um að útrýma fátækt 
og hungri, tryggja menntun fyrir 
alla, jafnrétti, hreint vatn, sjálf-
bæra orku, aukinn jöfnuð og 
verndun jarðar. Af því tilefni 
vinnum við ásamt frábæru fólki 
að ólíkum fræðsluverkefnum t.d. 
að undirbúningi fræðsluþátta fyr-
ir sjónvarp og samfélagsmiðla um 
þessi ágætu markmið um sjálf-
bæra þróun og Parísarsamkomu-
lagið COP21.“

Skiptir máli
Aðspurður segist Þröstur Freyr 
vilja láta gott af sér leiða. „Það er 
eitt af mínum grundvallargildum í 
lífinu, hvort sem er heima við 
uppeldi drengjanna minna 
þriggja, í leik eða í starfi. Ég held 
að allt fólk vilji láta gott af sér 
leiða og sem betur fer eru ótal 
margar góðar leiðir til þess.“

Hann segir að samstarf innan 
Sameinuðu þjóðanna skipti veru-
legu máli fyrir Ísland. „Við erum 
svo heppin að hafa verið aðildar-
ríki nánast frá upphafi og tekið 
þátt í að móta mikilvæg skref; 
þjóð sem er álíka stór og íbúar 
Alicante á Spáni eða Bielefeld í 
Þýskalandi. Við höfum fundið að 
við getum lagt af mörkum og að 
þátttaka okkar skiptir máli.

Kannanir sýna að Íslendingar 
styðja markmið og hugsjónir Sam-
einuðu þjóðanna. Íslendingar 
styðja t.d. allra þjóða mest við 
starf UNICEF og UNWOMEN mið-
að við hina frægu höfðatölu – og í 
sumum tilfellum hefur stuðningur 
verið stærstur óháð hlutföllum. 
Þátttaka í Sameinuðu þjóðunum 
er algjör hornsteinn íslenskrar ut-
anríkisstefnu.“

Þröstur Freyr Gylfason. „Kannanir sýna að Íslendingar styðja markmið og hugsjónir Sameinuðu þjóðanna. Íslendingar styðja t.d. allra þjóða mest við starf UNICEF og UNWOMEN 
miðað við hina frægu höfðatölu – og í sumum tilfellum hefur stuðningur verið stærstur óháð hlutföllum.“

Vill láta 
gott af
sér leiða

Tilgangur 
Félags 
Sameinuðu 

þjóðanna er að auka 
almannavitund, fræðslu 
og samfélags umræðu 
um Sameinuðu 
þjóðirnar og sjálfbæra 
þróun. 
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