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Gleðilega hátíð

Solveig LÃ¡ra GuÃ°mundsdÃ³ttir vÃ gslubiskup Ã¡ HÃ³lum Ã  Hjaltadal

Bjart fram undan
„Það á að vera áhersluat-
riði kirkjunnar að slá 
skjaldborg um fjölskyld-
ur með lítil börn sem 
eru á flótta hér á landi 
undan harðstjórn eða 
stríðsástandi í heima-
landinu,“ segir Solveig 
Lára Guðmundsdóttir 
vígslubiskup á Hólum. 
 ➛ 10

Gunnar  
Karlsson 
gerir upp 
árið 2019

Jóladagur

Opið 10–24 í Lágmúla og á Smáratorgi

Aðfangadagur

Opið 8–18 í Lágmúla og á Smáratorgi
Við getum
aðstoðað 
yfir jólin

Við getum
aðstoðað 
yfir jólin
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Ef þetta mat gengur 
eftir fækkar 

erlendum ferðamönnum 
ekki á Íslandi á nýju ári.
Sveinbjörn Indriðason, forstjóri 
Isavia

Veður

Norðaustan 5-13 NV-til og á 
annesjum NA-lands í dag, annars 
hægari. Skýjað veður og snjókoma 
eða él við N- og A-ströndina. Hiti 
um frostmark. SJÁ SÍÐU 26

Kæstar kræsingar á Hrafnistu

Heimilisfólkið á Hrafnistu í Reykjavík kunni vel að meta Þorláksmessuskötuna sem boðið var upp á í hádeginu í gær. Vítt og breitt um 
land er siðnum fylgt og voru þessar kræsingar á borðum víða þótt af þeim fari nokkurt óorð – eða ólykt öllu heldur – að áliti sumra. Til 
að bæta andrúmsloftið grípa margir til þess gamla húsráðs að setja yfir pott með jólahangikjöti og berst þá ljúfur ilmur jólanna um allt. 

Járn & Gler ehf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað, 
hurðir og gluggakerfi 

ásamt uppsetningu 
og viðhaldi á búnaði. 

Áratuga reynsla.

SAMFÉLAG Erna Kristín Stefánsdótt-
ir guðfræðingur er í ítarlegu viðtali 
á frettabladid.is í dag, aðfangadag.  
Hún ræðir baráttu sína við með-
virkni, þunglyndi, átröskun og um 
trú sína á guð og velgengni á sam-
félagsmiðlum. Hún viðurkennir 
hræðslu sína við að opinbera trú 
sína á samfélagsmiðlum, en segir 
hana hafa verið óþarfa.

„Í minni sjálfsvinnu þá hef ég lært 
að það eru ekki áföllin sem hafa 
mótað mig í þessa sterku mann-
eskju sem er full af samkennd, 
heldur er það hvernig ég vann úr 
erfiðleikum, hvernig ég tók stjórn, 
skilaði skömminni og færði sárs-
aukann yfir í drif kraft til þess að 
ef la sjálfa mig og hjálpa öðrum,“ 
segir Erna Kristín meðal annars um 
sína vegferð. – aeh 

Trú og líf á 
internetinu

Meira á frettabladid.is

Um jólahátíðina verða fréttir 
f luttar á frettabladid.is og hring-
braut. is. Jafnframt er þar að finna 
lengri viðtöl og umfjallanir. Næst 
kemur Fréttablaðið út föstudaginn 
27. desember.

Fréttir um 
jólahátíðina

+PLÚS

SAMFÉLAG Jólaveisla Hjálpræðis-
hersins í Reykjavík verður að vanda 
haldin í dag. Veislan verður að þessu 
sinni í húsnæði Hjálpræðishersins í 
Mjódd en undanfarin ár hefur hún 
verið í Ráðhúsinu.

„Það er auðveldara að halda utan 
um þetta þegar maður er í eigin hús-
næði. Við ákváðum líka að breyta 
aðeins tímasetningunni til að taka 
stöðuna. Maður þarf stundum að 
gera það,“ segir Hjördís Kristins-
dóttir, f lokksleiðtogi Hjálpræðis-
hersins í Reykjavík.

Í gær höfðu rúmlega 250 manns 
skráð sig í veisluna sem mun standa 
frá klukkan 12 til 16 og munu um 30 
sjálf boðaliðar aðstoða við veislu-
haldið. „Við erum rosalega blessuð 
að hafa mikið af sjálf boðaliðum 
og styrktaraðilum. Þetta væri ekki 
hægt öðruvísi,“ segir Hjördís.

Boðið verður upp á þriggja rétta 
máltíð sem samanstendur af reykt-
um laxi, lambalæri og ís og köku. 
„Við verðum með allt sem þarf til 
að halda góða veislu. Það er alltaf 
ákveðinn kjarni af fólki sem kemur 
en svo koma auðvitað margir hælis-
leitendur.“

Hjálpræðisherinn stefnir á að 
flytja inn í nýtt húsnæði við Suður-
landsbraut næsta haust. Hjördís 
segir að núverandi húsnæði sé 
löngu sprungið og það verði smá 
gestaþraut að koma öllum veislu-
gestum fyrir.

„Við vonum samt að það komi 
ekki allir í einu heldur að þetta 
dreifist aðeins. Við erum allavega 
með tvö holl af sjálfboðaliðum. Svo 
ætlar frú Eliza Reid að heiðra okkur 
með nærveru sinni. Það verður mjög 
skemmtilegt að taka á móti henni,“ 
segir Hjördís.

Í dag er einnig opið á kaffistofu 

Samhjálpar í Borgartúni. „Það er 
opið alla daga ársins en að venju 
verður boðið upp á jólamáltíð í 
hádeginu í dag. Við gerum allt til að 
hafa þetta eins huggulegt og hugsast 
getur,“ segir Valdimar Þór Svavars-
son, framkvæmdastjóri Samhjálpar.

Að meðaltali eru gefnir 180 
matar skammtar á kaffistofunni á 
dag sem gerir rúmlega 65 þúsund 
máltíðir á ári.

„Mig grunar að kaffistofan verði 
vel sótt í dag. Kaffistofan gefur 
ekki bara mat heldur er þetta líka 
ákveðið samfélag þar sem fólk 
kemur og talar saman og finnur 
náungakærleikann. Það eru ekki 
síst þessir jaðar settu hópar sem 

koma til okkar sem kannski upplifa 
slíkar stundir ekki nógu oft.“ Valdi-
mar segir að í dag verði boðið upp 
á góðan mat og hátíðarstemningu.

„Við erum líka að safna fyrir þess-
um máltíðum þannig að fólk getur 
styrkt um máltíð sem er verðlögð á 
3.500 krónur. Það er til dæmis hægt 
að gera á heimasíðu okkar en það er 
heilmikið um að fólk styrki okkur 
um eina máltíð eða jafnvel f leiri.“

Valdimar segir þau hjá Samhjálp 
finna fyrir miklum velvilja í þjóð-
félaginu enda gæti kaffistofan ekki 
starfað öðruvísi. „Það kemur svo til 
allur matur sem er í boði allan árs-
ins hring í gegnum gjafir og styrki.“
sighvatur@frettabladid.is

Væri ekki hægt án  
sjálfboðaliðanna 
Búist er við að á þriðja hundrað manns mæti í hina árlegu jólaveislu Hjálp-
ræðishersins sem haldin verður í Mjódd í dag. Um 30 sjálfboðaliðar koma að 
veisluhöldunum. Þá verður jólastemning í kaffistofu Samhjálpar í Borgartúni. 

Sjálfboðaliðar útbúa jólagjafir sem fangar fá meðal annars. 

SAMGÖNGUR Gert er ráð fyrir að 
farþegum sem fara um Leifsstöð 
fækki um nær átta prósent á næsta 
ári frá því sem fyrir liggur um far-
þegafjölda á yfirstandandi ári. 
Þetta kemur fram í nýútgefinni 
farþegaspá Isavia.

Samtals er gert ráð fyrir að 
heildarfjöldi farþega verði 6,7 
milljónir á næsta ári. Spáð er að 
að komu- og brottfararfarþegum 
fækki einungis um rúmt eitt pró-
sent.

„Ef þetta mat gengur eftir fækk-
ar erlendum ferðamönnum ekki 
á Íslandi á nýju ári,“ segir Svein-
björn Indriðason, forstjóri Isavia 
í tilkynningu.

Í spánni segir að skiptifarþegum 
fækki mest. Gert er ráð fyrir að 
þeir verði um 1,5 milljónir en þeir 
voru ríf lega tvær milljónir á árinu 
2019. Gangi spáin eftir að þessu 
leyti yrði þetta annað árið í röð 
sem skiptifarþegum í Leifsstöð 
fækkar.

Í tengslum við farþegaspá Isavia 
hefur fyrirtækið gefið út ferða-
mannaspá. Fyrstu niðurstöður 
hennar benda til að íslenskum 
ferðamönnum sem fara um Leifs-
stöð fækki um sjö til átta prósent 
frá yfirstandandi ári. – jþ

Isavia spáir 
samdrætti
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Skötuilm lagði 
um Hrafnistu
Talið er að sú hefð að borða skötu á Þorláksmessu sé 
upprunnin á Vestfjörðum og hafi borist þaðan með 
brottfluttum Vestfirðingum. Í kaþólskum sið forð-
uðust menn kjötát á aðventunni og lögðu jafnvel á 
sig að borða lélegan fisk. Nokkuð veiddist af skötu 
á Vestfjarðamiðum og því varð til siðs að leggja sér 
hana til munns. Verkunaraðferðir hafa breyst en 
skatan er ýmist borin fram kæst eða söltuð. Heim-
ilisfólk á Hrafnistu kunni vel að meta skötuna í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



Gleðilega hátíð

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



Þrátt fyrir þetta verður 
um þriðjungur norskra 
sveitarfélaga með færri en 
3.000 þúsund íbúa.

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísumFlísabúðin

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

DÓMSMÁL Hæstaréttarlögmaður
inn Oddgeir Einarsson telur nýlega 
dóma Mannréttindadómstóls Evr
ópu gegn norska ríkinu geta haft 
vægi við meðferð barnaverndar
mála á Íslandi.

Fjórir áfellisdómar um umdeilt 
barnaverndarkerfi Norðmanna 
hafa fallið hjá Mannréttindadóm
stól Evrópu á þessu ári um brot gegn 
8. gr. Mannréttindasáttmálans um 
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. 
Einn dómur um sama efni féll í 
Strassborg í fyrra. Hjá dómstólnum 
bíða nú 28 mál um réttindi foreldra 
efnismeðferðar.

Oddgeir nefnir nokkur atriði sem 
hann telur að geti haft þýðingu hér 
á landi. Dómurinn sem féll í Strass
borg í fyrra varðaði barn sem vistað 
var utan heimilis og vísar Oddgeir 
til tveggja sjónarmiða í dómnum 
sem læra megi af. „Þar er annars 
vegar lögð áhersla á að þegar um 
tímabundna vistun utan heimilis sé 
að ræða megi hún ekki vara lengur 
en nauðsynlegt er,“ segir Odd
geir og bætir við: „Svo eru lagðar 
jákvæðar skyldur á hið opinbera 
til að grípa til aðgerða til að stuðla 
að fjölskyldusameiningu.“ Barna
verndaryfirvöldum sem tekið hafa 
barn af heimili beri skylda til að 
beita sér fyrir bættum aðstæðum í 
stað þess að láta bara tímann líða 
meðan barnið er vistað utan heim
ilis og koma barninu svo í varanlegt 
fóstur án þess að reyna að stuðla að 
bættum aðstæðum með fjölskyldu
sameiningu að markmiði.

Einu málanna var vísað til yfir
deildar MDE og féll dómur þar á 
árinu um brot á rétti móður drengs 
sem var vistaður hjá fósturforeldr

um í andstöðu við vilja móðurinnar 
fljótlega eftir fæðingu. Eftir þrjú ár í 
fóstri hófst ættleiðingarferli og stað
festu norskir dómstólar ættleiðingu 
barnsins til fósturforeldranna árið 
2012.

Oddgeir bendir á að við ætt
leiðingu verði enn minni tengsl 
við blóðforeldra en við á um börn í 
varanlegu fóstri. „Þótt miða eigi við 
hvað barni sé fyrir bestu, er byggt á 
því í dómi yfirdeildarinnar að það 
þurfi líka að vega og meta hags
muni blóðforeldra og reyna að láta 
hagsmuni beggja fara saman eins og 
unnt er,“ segir Oddgeir. 

Í dómi sem féll fyrr í þessum mán

uði hafi verið fjallað um áhrif þess 
að takmarka mjög umgengni blóð
foreldra við börn sem eru í varan
legu fóstri. Hið opinbera geti ekki 
notað tengslarof við barnið sem rök 
gegn foreldrunum ef stjórnvöld hafa 
brugðist skyldum sínum til aðgerða 
í þágu fjölskyldusameiningar. MDE 
hafi talið að með mjög takmörkuð
um umgengnisrétti kunni hið opin
bera að vera að bregðast jákvæðum 
skyldum sínum. Oddgeir segir þessa 
túlkun geta haft áhrif hér á landi 
því dæmi séu um að lokað sé alveg 
á umgengni eða hún veitt mjög 
sjaldan.

Þá segir Oddgeir dómana hafa að 

geyma mikilvægar reglur um kröf
ur til sönnunargagna. „Í íslenskri 
dómaframkvæmd er mjög sjaldan 
farið mikið efnislega í mál umfram 
það sem kemur frá dómkvöddum 
matsmönnum og á áfrýjunar
stigi er niðurstaða í héraði oftast 
staðfest með vísan til forsendna. Í 
þessum dómum MDE er hins hins 
vegar að finna efnislega gagnrýni á 
málsmeðferð barnaverndarmála og 
kröfur til sönnunargagna sem Odd
geir á von á að íslenskir lögmenn 
muni vísa til vegna þess á hve litlu 
sé að byggja í íslenskum dómafor
dæmum. 
adalheidur@frettabladid.is

Áfellisdómar um barnavernd í 
Noregi geti haft vægi á Íslandi 
Norska barnaverndin hefur sætt harðri gagnrýni um árabil. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur kveðið 
upp fimm áfellisdóma á stuttum tíma um framkvæmdina. Hátt á þriðja tug sambærilegra mála bíða 
efnismeðferðar í Strassborg. Íslenskur lögmaður telur dómana geta haft áhrif á túlkun laga hér á landi.

Sérfræðingar af ýmsum fræðasviðum hafa gagnrýnt meinta hörku norsku barnaverndarstofnunarinnar við forsjár-
sviptingar og hörku gegn foreldrum. Almennir borgarar í Noregi mótmæltu kerfinu á götum úti. NORDICPHOTOS/GETTY

NOREGUR Umfangsmiklar samein
ingar sveitarfélaga standa nú fyrir 
dyrum í Noregi. Þannig munu nær 
109 sveitarfélög sameinast í 43 ný 
um áramótin. Þetta kemur fram í 
frétt á vef Sambands íslenskra sveit
arfélaga og byggir á umfjöllun í riti 
norska sveitarfélagasambandsins.

Sameiningahrinan nú er afleiðing 
umfangsmikils sameiningarátaks 
norskra stjórnvalda sem ríkis
stjórnin í Noregi hratt af stað fyrir 
fimm árum. Sveitarfélög sem sam
einast njóta fjárhagslegs hvata og 
er niðurstaðan sú að þetta verða 
viðamestu sveitarfélagabreytingar 
í Noregi um hálfrar aldar skeið.

Sveitarfélögum 
fækkar í Noregi

HVAMMSTANGI Fyrsta leiguíbúðin 
sem Bústaður hses. af hendir á 
Hvammstanga er nú komin í hend
ur hjónanna Najeb Mohammad 
Alhaj Husin og Sabah Mostav.

Najeb og Sabah komu ásamt 
börnum sínum til Íslands í vor sem 
f lóttamenn undan stríðsátökum 
í Sýrlandi. Fjölskyldan var í hópi 
fimm sýrlenskra fjölskyldna sem 
Húnaþing vestra tók á móti. Á sama 
tíma tóku Blönduósingar á móti 
ámóta stórum hópi.

Sextán umsóknir bárust um sex 
íbúðir í raðhúsi á Lindarvegi. Hinar 
íbúðirnar fimm verða afhentar ein 
af annarri fram í miðjan febrúar.

Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, 
sveitarstjóri Húnaþings vestra, 
segir talsvert um að byggð séu ný 
hús enda séu talsverð atvinnu
tækifæri á svæðinu. „Það er mikill 

skortur á húsnæði hér og mikið af 
ungu fólki að sækja hér um íbúðir,“ 
segir hún.

Ragnheiður segir f lóttafólkið frá 

Sýrlandi hafa aðlagast mjög vel. 
„Það er gaman að sjá hversu tilbúin 
þau eru að taka virkan þátt í sam
félaginu,“ segir sveitarstjórinn. – gar

Najeb og Sabah fá afhenta lykla að 
fyrstu íbúð Bústaðar á Hvammstanga

Hjónin Najeb Mohammad Alhaj Husin og Sabah Mostava með Ingveldi Ásu 
Konráðsdóttur, formanni stjórnar Bústaða hses. MYND/RJI

JÓL Meiri hluti lands manna heldur 
jól í ár með gervi tré á heimilinu. 56 
prósent Ís lendinga munu setja upp 
gervi tré en 27 prósent lifandi tré 
á meðan 17 prósent hyggjast ekki 
setja upp neitt jóla tré. Fjöldi jóla
trjá a lausra heimila hefur nær tvö
faldast á þessum ára tug.

Þetta kemur fram í niður stöðum 
könnunar MMR en rúm lega þúsund 
ein staklingar svöruðu henni. Hlut
fall þeirra sem setja upp gervi tré 
hefur hækkað um sex prósentu

stig frá upp hafi mælinga MMR sem 
hófust árið 2010. Á meðan hefur 
hlut fall hinna sem setja upp lifandi 
jóla tré lækkað um 15 prósentu stig 
og mældist nú, eins og fyrr segir, 27 
prósent.

Þróunin er at hyglis verð í ljósi 
þess að ís lensk lifandi jóla tré eru 
talin um hverfis vænasti kosturinn 
því fyrir hvert tré sem er höggvið til 
sölu gróður setur Skóg ræktar fé lag 
Ís lands 40 til 50 tré í staðinn.

Ungt fólk virðist lík legra til að 

setja upp lifandi jóla tré en aðrir. 31 
prósent á aldrinum 1829 ára mun 
setja upp lifandi tré en hlut fallið 
lækkar með hækkandi aldri. Konur 
eru svo lík legri en karlar til að setja 
upp gervi tré og reyndust karlarnir 
mun lík legri en konur til að sleppa 
því að setja upp jóla tré þetta árið.

Fram sóknar menn og Mið flokks
menn eru lík legastir til að nota 
gervi tré: 65 prósent Fram sóknar
manna og 59 prósent Mið f lokks
manna setja slíkt upp í ár. Á móti 

reyndust fylgis menn Við reisnar 
lík legastir til að setja upp lifandi 
tré, um 41 prósent, og fylgdu Sam
fylkingar menn og Vinstrigrænir 
fast á eftir. Píratar eru þá lík legri en 
fylgis menn annarra f lokka til að 
setja ekki upp jóla tré.

Lands byggðar búar reyndust lík
legri en höfuð borgar búar til að vera 
með gervi tré á sínum heimilum 
og í búar á höfuð borgar svæðinu 
reyndust hins vegar lík legri til að 
vera ekki með jóla tré. – ókp

Heimilum landsmanna þar sem ekki eru sett upp jólatré fjölgar

65%
Fram sóknar manna eru 
líkleg til að setja upp 
 gervijólatré.

Frá Noregi. NORDICPHOTOS/GETTY

Norsk sveitarfélög voru 428 árið 
2015 en verða 356 eftir sameining
arnar. Þrátt fyrir þetta verður um 
þriðjungur norskra sveitarfélaga 
með færri en 3.000 íbúa á næsta ári. 
Bilið milli stórra og lítilla sveitar
félaga er því talið munu aukast. Það 
er ekki eingöngu bundið við fjölda 
íbúa, heldur líka aldurssamsetn
ingu þar sem íbúar eru hlutfallslega 
eldri í litlu sveitarfélögunum.

Fram kemur að fyrirkomulagið í 
Noregi sé á þann veg að sveitarfélög 
fara með aðalhlutverkið í velferðar
þjónustu og nefnd stjórnvalda sem 
undirbjó sameiningarnar komst að 
þeirri niðurstöðu að lágmarksfjöldi 
íbúa sveitarfélags þyrfti að vera þrjú 
þúsund til að sveitarfélag gæti rækt 
hlutverk sitt að þessu leyti. – jþ
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Símanúmer þjónustuvaktar er 516 6000 en einnig er hægt að senda fyrirspurnir á veitur.is

Í góðu sambandi 
á hátíðarstundunum
Við hjá Veitum vitum hversu mikilvægt það er að hafa hreint, hlýtt 
og bjart um hátíðarnar. Þess vegna erum við í viðbragðsstöðu 
svo þig skorti ekki vatn, hita eða rafmagn um jól og áramót.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár



Mótmæla skráningu Assam á 
innflytjendum frá Bangladess
Mótmælin hafa átt sér ólíkar rætur. 
Í Assam-ríki er lögunum mót-
mælt vegna opinberrar andstöðu 
við ólöglega innf lytjendur. Reynt 
hefur verið að ráðast í átak til að 
skrá alla borgara í norðausturhluta 
Assam-ríkis. En frekar en að finna 
og sækja til saka ólöglega innflytj-
endur, krefst Assam ríki þess að 33 
milljónir íbúa þess, margir þeirra 
fátækir og ólæsir, sanni fyrir emb-
ættismönnum að þeir eigi skilið 
ríkisborgararétt. Ella eigi þeir á 
hættu að fara í fangelsi. Tímaritið 
Economist sagði frá því síðastliðið 
sumar að Assam-ríki sé að undir-
búa 10 fangabúðir til að taka á móti 
hinum ólöglegu.

Skortur á pappírum fólks og til-
viljanakennd réttarhöld hafa reynst 
mörgum þeirra sem reyna að sanna 
ríkisborgararétt sinn mikil mar-
tröð. Upphaf lega beindist íbúa-
skráningin í Assam gegn ólöglegum 
innflytjendum múslima frá Bangla-
dess. En áætlað er hún geti einnig 
haft neikvæð áhrif á 1,9 milljónir 
hindúa. Samkvæmt hinum nýju 
lögum geta hundruð þúsunda mús-
líma í Assam orðið ríkisfangslausir 
en hindúar ættu auðveldara með að 
fá indverskan ríkisborgararétt.

Að auki eru þeir sem vilja ekki við-
urkenna hina ólöglegu innflytjendur 
í Assam. Þeir hafa áhyggjur af því að 
eftir nýju lögin muni ríkið fyllast af 
innflytjendum og breyta staðbund-
inni menningu til hins verra.

Allt hefur þetta leitt til of beldis-
öldu. Múgur hefur brennt bygging-
ar, lagt eld að járnbrautarstöðvum 
og lent í átökum við lögreglu. Á 
annað þúsund mótmælenda hafa 
verið handtekin og margir liggja 
látnir eftir.

Yfirvöld í Assam hafa skert inter-
net- og farsímaþjónustu og settu á 
útgöngubann.

Veraldarhyggja en ekki  
trúarbrögð ráði för
Málstaður mótmælenda í höfuð-
borginni Nýju-Delí er annar. Þeir 
segja þingið vera að mismuna mús-
limum, líkt og hinn hægri sinnaði 
hindúa-þjóðernisf lokkur Modi 
hefur margsinnis verið sakaður um.

Flokkur Modis hefur haft uppi 
þrjú meginmarkmið: Nútímavæð-
ingu efnahagslífsins, styrkta stöðu 
Indlands á alþjóðavettvangi og að 
ýta undir stöðu Indlands sem lands 
mikillar hindúasiðmenningar. 
Fjórir af hverjum fimm Indverjum 
eru hindúar, en einungis 15 prósent 
eru múslímar. Þrátt fyrir lágt hlut-
fall búa um 195 milljónir múslima 
á Indlandi sem er næstmesti fjöldi 
múslima í nokkru landi á eftir Indó-
nesíu. 

Modi setti fyrstu tvö áhersluat-
riðin í forgang á fyrra kjörtímabili 
sínu. Á því seinna hefur hann beitt 
sér af miklu meiri þunga í sam-
félagsmálum.

Mótmælendur í Nýju-Delí segja 
að verið sé að ýta undir það við-
horf að múslímar séu annars f lokks 
borgarar sem eigi illa heima í þeirri 
miklu siðmenningu sem hindúar 
hafi byggt á Indlandi.

Mótmælendur segja hina nýju 
löggjöf brjóta í bága við ákvæði 
stjórnarskrár landsins og þær 
meginreglur sem indverska ríkið 
var byggt á við stofnun þess fyrir 
70 árum, að veraldarhyggja en ekki 
trúarbrögð eigi að ráða för.

Aðrir útifundir hafa verið í Nýju-
Delí til að mótmæla nýju innf lytj-
endalögunum. Ríkið muni fyllast 
af innf lytjendum og menga sið-
menningu hindúa.

Þessum ólíku hópum höfuð-
borgarmótmælenda hefur lent 
saman við lögreglu. Kveikt hefur 
verið í strætisvögnum, lögregla 
notað táragas og fólk slasast.

Og líkt og í Assam hafa stjórn-
völd skert internet- og farsíma-
þjónustu og sett á útgöngubann. 
Með tilvísun til mikilvægis laga 
og reglna hefur ríkisstjórn Modis 
lokað fyrir internetaðgang meira 
en 100 sinnum á árinu, að sögn 
AP. Í borginni Aligarh, sem liggur 
nálægt höfuðborginni, hefur netið 
legið niðri sex daga í röð. 
david@frettabladid.is

Fjórir af hverjum fimm 
Indverjum eru hindúar. 
Múslimar eru einungis 15 
prósent eða 195 millónir 
manna.

Við erum í næsta nágrenni! www.apotekarinn.is

OPIÐ ALLA DAGA YFIR 
HÁTÍÐARNAR Í AUSTURVERI

Starfsfólk Apótekarans óskar viðskiptavinum
sínum gleðilegrar hátíðar
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INDLAND Narendra Modi, forsætis-
ráðherra Indlands, varði um helgina 
ný ríkisborgaralög í landinu þrátt 
fyrir umfangsmikil mótmæli síðustu 
daga. Lögin sem samþykkt voru af 
þinginu fyrr í þessum mánuði gera 
alla þá sem komu ólöglega til Ind-
lands frá nágrannalöndunum fyrir 
árið 2015 gjaldgenga til ríkisborgara-
réttar eftir sex ár.

Yfirlýstur tilgangur laganna er 
að gera Indland að griðastað þeirra 
sem sæta trúarlegum ofsóknum. 
Leyfa á trúarlegum minnihlutahóp-
um frá nágrannaríkjunum að verða 
ríkisborgarar geti þeir sýnt fram á 
trúarofsóknir. Það myndi auðvelda 
hindúum, búddistum, kristnum 
mönnum, síkkum, fylgjendum jaín-
isma og Saraþústra-trú, sem komu 
ólöglega frá Bangladess, Pakistan og 
Afganistan fyrir árið 2015 að verða 
indverskir ríkisborgarar. Múslímar 
eru útilokaðir í lögunum. Opinber-
lega er það vegna þess að þeir teljast 
ekki trúarlegir minnihlutahópar í 
þessum nágranna ríkjum Indlands.

Forsætisráðherrann segir málið 
snúast um að verja þá sem ofsóttir 
eru. Á útifundi Bharatiya Janata-
f lok ksins, hins hægrisinnaða 
hindúa -þjóðernisflokks, á sunnu-
dag sakaði Modi andstæðinga lag-
anna um að ýta Indlandi út í sturlun 
óttans. AP-fréttastofan greindi frá.

Þetta hefur sett af stað mót-
mælaöldu á Indlandi. Þá hafa ýmis 
alþjóðleg samtök mótmælt.

Lög um ríkisborgara útiloka múslima
Þrátt fyrir mikil mótmæli ver Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, ný ríkisborgaralög og segir þau gera Indland að griðastað 
þeirra sem sæta trúarofsóknum. Lögin gilda um aðra en múslima. Gagnrýnendur segja veraldarhyggju en ekki trúarbrögð ráða för.

Fjölmenn mótmæli gegn nýjum lögum um ríkisborgararétt ólöglegra innflytjenda í Vestur-Bengal ríki við landamæri Bangladess. NORDICPHOTOS/GETTY
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Afgreiðslutímar á www.kronan.is
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Afgreiðslutímar yfir hátíðarnar
Læknisþjónusta, Neyðarlínan, Rauði krossinn, Kvennaathvarfið
Slysa- og bráðamóttaka 
Landspítala í Fossvogi 
Opið allan sólarhringinn alla daga. 
Beint innval á slysadeild í Fossvogi 
543-2000, í neyðartilvikum. Bráða-
móttaka geðdeildar við 
Hringbraut er opin milli 13-17 á 
helgidögum. Utan þess tíma er 
hægt að leita á bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi.

Læknavakt heilsugæslunnar 
Aðfangadagur 
9-18 og 20.30-23. 
Jóladagur og annar í jólum 
9-23.30.
Gamlársdagur 
9-18 og 20.30-23.

Vitjanasími 1770 
Aðfangadagur 

08-23.30. 
Jóladagur 
08-23.30. 
Annar í jólum 
08-23.30. 
Símaráðgjafarþjónusta 1770. 
Opið allan sólarhringinn alla daga.

Neyðarlínan 
Neyðarsíminn 112 er opinn allan 
sólarhringinn yfir hátíðarnar og 
svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabif-
reiðar og lögreglu um allt land.

Rauði krossinn 
1717 er hjálparsími Rauða krossins 
og verður opinn alla jólahátíðina.

Stígamót 
Lokað yfir hátíðarnar og til nýs árs.

Kvennaathvarfið 
Opið allan sólarhringinn, alla daga. 
Sími 561-1205.

SÁÁ göngudeild 
Lokað á jóladag, annan í jólum og 
nýársdag. Opið 9-12 aðfangadag 
og gamlársdag. Opið milli 9-17 
aðra virka daga. Utan opnunar-
tíma er bent á bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi komi upp 
neyðartilfelli.

Tannlæknar
Aðfangadagur
Opið á mili 10-12 á Tannlækna-
stofu Ingerar Eyjólfsdóttur, Hátúni 
2a, Reykjavík. Sími 552-6333.
Jóladagur
Opið á milli 10-12 á Tannlækna-
stofu Veronicu Joffre, Stórhöfða 

17, Reykjavík. Sími 888-8020. 
Annar í jólum Opið á milli 10-12 
hjá Jóni Ingvari Jónssyni á Tann-
læknastofunni Valhöll, Háaleitis-
braut 1, Reykjavík. Sími 568-2522.
27. desember 
Bakvakt á stofutíma fyrir neyðar-
tilfelli á tannlæknastofu Ragnars 
Kr. Árnasonar, Háholti 14, Mos-
fellsbæ. Sími 554-2515.
 
Lyfja 
Aðfangadagur 
Opið 8-18 Lágmúla og á Smára-
torgi.
Opið 8-14 á Granda. 
Opið 10-12 nema í Búðardal, 
Laugarási, á Skagaströnd, og 
Raufarhöfn. Þar verður lokað. 
Jóladagur 
Opið 10-24 Lágmúla og Smáratorgi.

Árbæjarapótek 
Opið 9-12 aðfangadag og gamlárs-
dag. Lokað jóladag, annan í jólum 
og nýársdag. 

Lyf og heilsa 
Aðfangadagur 
Opið 10-12 Glerártorgi, 10-13 
Kringlunni og 9-13 Firði.  
Jóladagur
Lokað. 
Annar í jólum 
Opið Fiskislóð 1, 8-13. 

Lyfjaver 
Opið 8.30-12 aðfanga- og gamlárs-
dag. Lokað á öðrum frídögum.

SAMGÖNGUR 
Aðfanga- og gamlársdag ekur 
Strætó á höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt laugardagsáætlun 
en bætt er við aukaferðum um 
morguninn. Ekið verður til sirka 
15.00. Jóladag, annan í jólum og 
á nýársdag er ekið samkvæmt 
sunnudagsáætlun. Ekið er fyrri 
hluta dags utan höfuðborgar-
svæðisins á aðfangadag. Enginn 
akstur er utan höfuðborgarsvæð-
isins á jóladag. Á annan í jólum er 
akstur samkvæmt sunnudags-
áætlun.

SUNDLAUGAR Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
Aðfangadagur 
Opið 6.30-11.30 á Álftanesi og í 
Ásgarði. 
Opið 6.30-11 í Sundhöll Hafnar-
fjarðar 
Opið 6.30-13 í Ásvallalaug og 
Suðurbæjarlaug. 
Opið 8-12 í Lágafellslaug, Sund-

laug Kópavogs og Sundlauginni 
Versölum. 
Opið 8-12.30 í Seltjarnarneslaug. 
Opið 8-13 í Árbæjarlaug, Breið-
holtslaug, Grafarvogslaug, Laugar-
dalslaug, Sundhöll Reykjavíkur, 
Klébergslaug og Vesturbæjarlaug. 
Opið 9-12 í Varmárlaug. 
Opið 10-13 í Klébergslaug. 
Lokað í Nauthólsvík. 
Jóladagur 
Allar laugar lokaðar. 
Annar í jólum 
Opið 8-17 Ásvallalaug 
Opið 10-16 í Lágafellslaug. 
Opið 8-18 í Sundlaug Kópavogs, 
Sundhöll Reykjavíkur og Ver-
sölum. 
Opið 12-18 í Árbæjarlaug, Laugar-
dalslaug, Klébergslaug, Sundhöll 
Reykjavíkur og Vesturbæjarlaug. 
Lokað í öðrum laugum.

STÓRMARKAÐIR 
Bónus 
Aðfangadagur 

Opið 10-14. Lokað á jóladag og 
annan í jólum. 

Hagkaup 
Aðfangadagur 
Opið 24-16 í Skeifunni og Garða-
bæ. 
Opið 8-16 á Akureyri, Spönginni og 
Eiðistorgi. 
Opið 10-14 í Smáralind, Kringlunni, 
Njarðvík, Borgarnesi og Selfossi. 
Jóladagur 
Lokað. 
Annar í jólum 
Opið 10-24 Akureyri, Spönginni og 
Eiðistorgi. 
Opnað kl. 10 í Skeifunni og Garða-
bæ. 
Lokað annars staðar.
 
Nettó 
Aðfangadagur 
Opið til 13 á Granda og í Mjódd. 
Opið 10-13 í Hafnarfirði, Búðakór, 
Salavegi, Glerártorgi, Hrísárlundi, 
Húsavík, Krossmóa, Grindavík, 

Iðavöllum, Selfossi, Egilsstöðum, 
Höfnog Borgarnesi. 
Jóladagur
Lokað.
Annar í jólum 
Opnað kl. tíu á Granda og í Mjódd.
Opið 10-21 í Hafnarfirði, Hrísa-
lundi, Iðavöllum. Búðakór og Sala-
vegi. Lokað annars staðar.
 
Krónan 
Aðfangadagur 
Opið 9-15. 
Jóladagur
Lokað. 
Annar í jólum 
Opið 10-19 í Akrabraut, Akranesi, 
Árbæ, Fitjum, Grafarholti, Hval-
eyrarbraut, Hamraborg, Jafnaseli, 
Nóatúni, Vallakór, Hvolsvelli, 
Reyðarfirði, Vestmannaeyjum og í 
Vík í Mýrdal.

SÖFN 
Listasafn Reykjavíkur 
Lokað aðfangadag og jóladag. 

Opið 13-17 annan í jólum í 
Hafnarhúsi, Kjarvalsstöðum og 
Ásmundarsafni.

Listasafn Íslands
Aðfangadagur
Opið kl. 10-14 á Fríkirkjuvegi 7
Opið 10-17 annan í jólum.
 
Þjóðminjasafnið 
Aðfangadagur 
Opið 11-12 fyrir jólasveina-
skemmtun. 
Jóladagur
Lokað. 
Annar í jólum
Opið 10-17.
 
DÝRALÆKNAR 
Lokað frídaga. Neyðarsími vakt-
hafandi dýralæknis 530-4888

Samgöngur, sundlaugar, stórmarkaðir, söfn og dýralæknar

Fjöldi manns tók þátt í árlegri friðargöngu sem Samstarfshópur friðarhreyfinga hefur staðið fyrir frá árinu 1980 en í gær var gengið í Reykjavík, á Ísafirði og á Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI  
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Eimskip óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi 
ári með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Gleðilega hátíð 



Tilkomumikill kirkju-
turninn vísar hug til 
hæða á Hólum í Hjalta-
dal og það er hátíðlegt 
að aka þangað heim í 
hvítri mjöllinni. Við 

Fréttablaðsfólk rennum í hlað á 
biskupssetrinu. Þar fagna okkur 
hjónin Solveig Lára Guðmunds-
dóttir og Gylfi Jónsson og við erum 
ekki fyrr sest inn í stofu en séra 
Gylfi snarar þangað inn kaffi og 
smákökum. Þar sem um tvo presta 
er að ræða á sama heimilinu eru þau 
spurð hvort trúariðkun sé ríkur 
þáttur í daglegu lífi þeirra. „Já, mjög 
svo,“ svarar Solveig Lára að bragði. 
„Við biðjum alltaf borðbæn og sam-
eiginlega kvöldbæn. Allt helgihald 
byggist á því að sá sem þjónar eigi 
sitt trúarlíf, annars verður hann eða 
hún aldrei trúverðug í boðuninni. 
Mitt fyrsta verk þegar ég vakna á 
morgnana er að ná í símann fram 
í skrifstofu, því ég sef ekki með 
hann í svefnherberginu, fara aftur 
upp í rúm, inn á biblian.is og draga 
mannakorn, afrita það og setja það 
inn á fésbókarsíðuna mína. Síðan 
hefjast dagleg störf.

Mannakorn? hvái ég, eins og 
sauður. „Já, það er biblíuvers sem 
við reynum að hafa sem leiðarstef 
inn í daginn.

Hálft landið undir
Gylfi er hættur prestskap en Solveig 
Lára er vígslubiskup og kveðst lítið 
vera í beinu safnaðarstarfi nema 
hvað hún messi alltaf á Hólum á 
jóladag, páskadag, gamlársdag og 
hvítasunnu. Þá daga þurfi Halla 
Rut Stefánsdóttir, sóknarprestur í 
Hofsós- og Hólaprestakalli, að þjóna 
í mörgum kirkjum. „Biskupsstarfið 
er ólíkt prestsstarfinu,“ segir Solveig 
Lára og talar af reynslu því hún var 
þjónandi prestur á Möðruvöllum 
og þar áður á Seltjarnarnesi. „Bisk-
upsstarfið er yfirumsjónarstarf, 
ég hef mikið samband við presta á 
Norður- og Austurlandi því bisk-
upsdæmið nær allt frá Prestbakka í 
Hrútafirði að Hofi í Álftafirði eystri. 
Ég er því talsvert á ferðinni og svo er 
ég líka hluti af yfirstjórn kirkjunnar 
sem er með höfuðstöðvar í Reykja-
vík og þarf oft að fara á fundi þar 
líka.“

Auk þessa er Solveig Lára formað-
ur stjórnar Guðbrandsstofnunar 
sem er samstarfsverkefni Háskóla 
Íslands, Háskólans á Hólum og 
Þjóðkirkjunnar um menningar-
starfsemi á Hólum. „Við erum með 
tónleika vikulega allt sumarið, frá 
júní út ágúst og fræðafundi annan 
hvern mánudag alla vetrarmánuð-
ina og bjóðum bæði tónlistarfólk-
inu og fræðafólkinu að dvelja hér 
í viku. Auk þess er ein ráðstefna 
á ári í samstarfi við virtar stofn-
anir í samfélaginu, nú erum við að 
undirbúa þá sem verður í vor, hún 
verður um réttlætið í samfélaginu. 
Þar verða fulltrúar frá Öryrkja-
bandalaginu, ASÍ, Mannréttinda-
skrifstofu Íslands, Jafnréttisstofu 
og Rithöfundasambandinu. Það fer 
mikill tími í að skipuleggja þetta 
allt. Svona ráðstefna er gott dæmi 
um hvernig kirkjan getur haldið 
úti öflugu andlegu velferðarstarfi.“

Svo er það prestsvígsluhlut-
verkið. „Ég var að vígja prest 
1. desember hér á Hólum, hann er 
að koma til þjónustu á þessu svæði. 
Ég er búin að vígja þrjá presta hér 
í haust, kornungt fólk sem er að 
koma til starfa, það er skemmti-
legt. Það eru mikil kynslóðaskipti 
að verða í kirkjunni, fjöldi presta 

Kornungt fólk að koma til starfa
Séra Solveig Lára Guðmundsdóttir vígslubiskup telur bjart fram undan hjá kirkjunni. Segir þjóðina samt verða 
að vera vakandi gagnvart ábyrgð sinni á ungu kynslóðinni og höfðar til foreldra og fjölskyldna en ekki skólanna.

Solveig Lára í 
helgidóminum 
á Hólum, sem 
altaristaflan 
Hólabríkin, 
mikil gersemi 
sem Jón Arason 
biskup keypti í 
Hollandi, setur 
sterkan svip á.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

er að fara á eftirlaun og margt ungt 
fólk í startholunum því atvinnu-
leysi hefur verið meðal ungra guð-
fræðinga. Við höfum misst marga 
til Noregs, ég held það séu tuttugu 
íslenskir prestar starfandi í Nor-
egi. En nú eru þeir að tínast til baka 
einn af öðrum, til dæmis ungur 
maður sem var vígður hér til starfa 
nýlega, hann var búinn að starfa í 
Noregi sem óvígður prestur. Þetta 
var í fyrsta skipti sem ég vígi mann 
sem er bæði búinn að skíra og jarða. 
Hann verður héraðsprestur í Eyja-
fjarðar-og Þingeyjarprófastsdæmi. 
Sú endurnýjun sem er að eiga sér í 

stað er frábært dæmi um að kirkjan 
á enn erindi í samfélaginu og mun 
sækja af krafti inn í framtíðina í 
samfylgd með þjóðinni.“

Fólk finnur helgi staðarins
Í Skagafirði eru yfir tuttugu kirkjur. 
Hvernig gengur að halda uppi safn-
aðarstarfi í þeim og sinna viðhaldi 
þeirra?

„Þetta er góð spurning. Um 
kirkjustarfið er það að segja að í 
langflestum litlu kirkjunum er bara 
messað einu sinni á ári, annaðhvort 
á jólum eða sumrin. Varðandi við-
haldið þá hafa sóknargjöld farið 

hríðlækkandi síðustu ár, við fáum 
ekki nema örlítið brot af því sem við 
eigum að fá, lögum samkvæmt. En 
þau nægja til að hita kirkjurnar upp 
einu sinni á ári og borga organista 
jafn oft. Viðhald er ekkert til að 
ræða um. Einu peningarnir í það 
eru þeir sem fást frá Minjavernd. 
Þannig er staðan. Sumir sækja hart 
á Minjavernd og kirkjur hafa verið 
gerðar upp fyrir stórfé. Aðrir finna 
sig ekki í að verja almannafé í að 
halda við þessum húsum. Þéttleiki 
kirknanna hér kemur til af því að 
þær eru margar byggðar milli 1850 
og 1870 og þá var miðað við að fólk 

ÞETTA VAR Í FYRSTA 
SKIPTI SEM ÉG VÍGI MANN 
SEM ER BÆÐI BÚINN 
AÐ SKÍRA OG JARÐA.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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GLEÐILEGA HÁTÍÐ
Við þökkum viðskiptavinum og samstarfsaðilum 

samfylgdina og óskum ykkur gleðilegrar hátíðar og 
farsældar á komandi ári.

marel.is



færi ríðandi eftir morgunmjaltir 
til messu, drykki kaffi á kirkju-
stað og væri komið aftur heim fyrir 
kvöldmjaltir. Það grunaði ekki að 
nokkrum áratugum seinna yrði 
komið eitthvað sem héti bíll. En 
það gerðist.“

Hóladómkirkja er aðalaðdrátt-
arafl ferðamanna heim að Hólum, 
að sögn Solveigar Láru. „Kirkjunnar 
er getið í mörgum ferðabókum 
þannig að hingað koma túristar yfir 
sumartímann. Langf lestir koma 
vegna sögu staðarins en upplifunin 
verður oft trúarleg því algengt er að 
fólk finni fyrir sterkum hughrifum 
þegar það kemur inn í kirkjuna – 
og jafnvel þó það fari ekki inn þá 
finnur það fyrir helgi staðarins. 
Það er mjög sérstakt.“ Spurð hvort 
kirkjan sé vinsæl til kirkjulegra 
athafna svarar hún: „Það er aðal-
lega fólk sem hefur tengsl við stað-
inn sem lætur skíra hér og gifta, svo 
eru auðvitað jarðarfarir fólks sem 
býr í söfnuðinum. En ég er svolítið 
hissa á að kirkjan skuli ekki vera 
vinsælli fyrir hjónavígslur en hún 
er, því hér er góður salur fyrir 100-
150 manna veislu og einnig hægt að 
gista, þannig að þetta er ekta brúð-
kaupsstaður.“

Sjálf kveðst Solveig Lára lítið 
sinna athöfnum. „Það var mesta 
breytingin frá því sem ég var í áður 
og ég saknaði þess til að byrja með 
en komst svo í aðra rútínu. Ég er 
búin að skíra yfir þúsund börn og 
ferma annað eins í gegnum tíðina. 
Ég starfaði í sautján ár sem prestur 
á höfuðborgarsvæðinu og síðan tólf 
ár á Möðruvöllum, svo er ég búin að 
vera sjö ár hér, þannig að samanlagt 
gera þetta hundrað ár eða eitthvað 
svoleiðis! Þetta hefur verið ánægju-
legur starfstími.“

Má ekki láta keðjuna slitna
Solveig Lára er ósátt við að unga 
kynslóðin kynnist almennt ekki 
lengur biblíusögum. „Sum börn 
sem eru að koma til fermingar-
undirbúnings hafa ekki heyrt eina 

einustu biblíusögu. Þó tiltölulega 
stutt sé síðan hætt var að kenna þær 
í skólum þá er þetta fljótt að gerast. 
Nú er að koma upp í háskóla fólk 
sem aldrei hefur lesið biblíusögur 
og það hefur farið mikils á mis. 
Heimsbókmenntirnar gera ráð fyrir 
að fólk hafi vissan grunn – orðatil-
tæki, ljóð og tilvitnanir vísa í biblíu-
sögurnar, við getum nefnt söguna 
um miskunnsama Samverjann eða 
um bjálkann og f lísina. Ungt fólk 
veit ekkert um hvað er verið að 
tala. Ég er ekki að kenna skólunum 
um, heldur varpa ábyrgðinni á fjöl-
skyldur og foreldra. Þeirra ábyrgð er 
miklu meiri eftir að skólarnir hættu 
að taka að sér þetta hlutverk. For-
eldrar ættu að fara með börnin í 
kirkjuna, þar er öf lugt barna- og 
unglingastarf. Ég höfða líka oft til 
afa og ömmu og segi þeim að vera 
ekki feimin við að biðja með barna-
börnunum.“

Ekki hefur Solveig Lára samt 
miklar áhyggjur af minnkandi þjóð-
kirkjuaðild, telur að breytt skrán-
ingarfyrirkomulag sé stór þáttur í 
henni. „Núna fara börn ekki lengur 
sjálf krafa inn í þjóðkirkjuna, þó 
þau séu skírð af presti heldur þurfa 
foreldrar að skrá þau þar, þetta eru 
ekki allir meðvitaðir um,“ útskýrir 
hún. „Það er þó rúmlega meiri 
hluti þjóðarinnar í þjóðkirkjunni 
og vaxandi fjöldi í kaþólsku kirkj-
unni, því margir útlendingar sem 
hingað f lytja eru kaþólskir. Söfn-
uðir Fríkirknanna í Hafnarfirði og 
Reykjavík eru vaxandi, auk þess 
eru margir aðrir kristnir söfnuðir 
og ég hugsa að samtals séu um 90% 
þjóðarinnar kristin. Meðan svo er 
þurfum við ekki að hafa áhyggjur 
en verðum samt að vera vakandi 
gagnvart ábyrgð okkar á ungu kyn-
slóðinni. Það er ekki nóg að við 
séum kristin, við þurfum að miðla 
trúnni áfram til næstu kynslóðar. 
Það hefur verið gert í yfir 2000 ár 
að ein kynslóð hefur miðlað til ann-
arrar, það má ekki láta þessa keðju 
slitna.“

Þú talar um að fólk sé að koma í 
Háskólann sem ekki þekki dæmisög-
urnar úr biblíunni. Sækir fólk samt 
enn í að læra til prests?

„Það hefur lengi verið vinsælt 
að fara í guðfræðideildina og ég 
hef þakkað það hinu góða barna-
og unglingastarfi í kirkjunni. En 
vegna atvinnuleysis meðal ungra 
guðfræðinga undanfarið hefur 
dregið úr aðsókn í deildina. Fólk er 
ekki að leggja á sig fimm ára nám 
til að hanga atvinnulaust að því 
loknu. Þannig að nú þegar svona 
margt ungt fólk er að koma inn í 
kirkjustarfið þá gætum við upplifað 
prestaskort um tíma. Vonandi eykst 
þá aðsóknin að deildinni á ný. Það 
er einstaklega áhugavert og ánægju-
legt að kynnast því unga fólki sem 
er að koma inn í prestsstarfið, það er 
einlægt trúfólk, vandað og vel gert. 
Mér finnst því bjart fram undan í 
kirkjunni.“

Aðskilnaður ríkis og kirkju fer 
líka ágætlega í Solveigu Láru. „Hinn 
stóri aðskilnaður fór eiginlega fram 
um áramótin 1997-1998, þegar ríkið 
tók við kirkjujörðunum. Afgjald af 
þeim var bundið í laun fyrir 138 
prestsembætti. Nú um áramótin 
verður sú breyting að ekki verður 
miðað við ákveðinn embættafjölda 
heldur ákveðna fjárupphæð. Það 
býður upp á allt annað vinnuum-
hverfi innan kirkjunnar og auð-
veldar okkur að sameina prestaköll, 
auka samvinnu og jafna þjónustu-
byrði.“

Jólin á Hólum
Nú er vígslubiskupinn beðinn að 
lýsa jólahaldi á staðnum. Hvað er 
til dæmis á borðum á heimili þeirra 
hjóna á aðfangadagskvöld?

„Við erum alltaf með gæs. Það er 
danskur siður frá mínu bernsku-
heimili. Við fylgjum líka þeim 
gamla danska sið að hafa jóla-
grautinn á undan gæsinni, fátækir 
höfðu það þannig til að fylla svolítið 
í magana áður en að steikinni kom. 
Svo er heimatilbúinn ís á eftir.

En fyrst setjumst við hér niður í 
stofunni klukkan sex, prúðbúin og 
hlustum á útvarpsguðsþjónustuna. 
Borðum ekki undir messunni eins 
og margir gera. Ég kannski stelst 
aðeins frá til að hræra í einhverju. 
Setjumst svo að matborðinu eftir 
messu og síðan eru það pakkarnir. 
Klukkan ellefu á aðfangadags-
kvöld förum við út í kirkju. Þá er 
fjölskyldustund fyrir alla sem vilja, 
rétt rúmur hálftími, sungnir fjórir 
jólasálmar, jólaguðspjallið lesið og 
örstutt hugleiðing. Ég sé um þessa 
stund. Þegar við komum heim 
setjumst við aftur niður og lesum á 
jólakortin. Á jóladag er stór og mikil 
guðsþjónusta með hátíðasöngvum 
og öllu tilheyrandi klukkan tvö. Ég 
held líka utan um hana og er alltaf 
með jólakaffi og tilheyrandi hér 
heima á eftir. Svo messa ég á gaml-
ársdag klukkan tvö, það er mjög 
huggulegt. Hápunkturinn er þegar 
ég fæ að hringja kirkjuklukkunum 
klukkan tólf á miðnætti á ára-
mótunum. Það er hátíðlegt. Byrja 
á mínútunni tólf og hringi í þrjár 
mínútur. Um leið og ég er búin byrj-
ar f lugeldasýning. Allir íbúar Hóla 
safnast saman hér uppi á Hólnum.“

Misjafnt er hversu margir eru á 
heimilinu um jólin, að sögn Solveig-

ar Láru. „Annaðhvort koma allir eða 
enginn,“ segir hún hlæjandi. „Í fyrra 
vorum við tvö og barnabörnunum 
fannst það algerlega hræðilegt, en 
jólin komu samt alveg. Nú verður 
meira fjör. Yngsta dóttir mín býr 
í New Orleans og hún kemur til 
landsins og kærastan hennar, þær 
verða báðar hér. Önnur dóttir mín 
býr í Reykjavík, á einn son og kemur 
með hann, svo væntanlega koma 
sonur minn og tengdadóttir, sem 
búa líka í Reykjavík, milli jóla og 
nýárs með sína tvo stráka, svo þetta 
verður mjög gaman. Gylfi á einn 
son sem býr líka í New Orleans en 
hann kemur ekki heim um jól. Við 
Gylfi eigum engin börn saman, bara 
hundinn, köttinn og hænsnin!“

Jörðin okkar og flóttafólkið
Solveig Lára segir andlega velferð 
hvers einstaklings jafn mikilvæga 
samfélaginu og félagslega velferð 
og öf lugt heilbrigðiskerfi. „Hún 
er lykilþáttur í hamingju fólks og 
lífsfyllingu. Þar hefur kirkjan stórt 
hlutverk. Umhverfismálin eru líka 
köllun kirkjunnar og réttindi flótta-
fólks. Við eigum að gæta að náunga 
okkar á hverjum tíma og jörðin og 
f lóttafólkið eru „náungi okkar“ í 
dag. Við verðum að vernda jörðina. 
Kirkjan hefur verið með stóra fyrir-
lesara á Arctic Circle ráðstefnunni 
og öll predikun og allt starf í kirkj-
unni hefur verið helgað umhverfinu 
á tímabili sköpunarverksins frá 
miðjum september fram í miðjan 
október í mörg ár en betur má ef 
duga skal.

Hvað f lóttafólkið varðar þá 
erum við með fimm presta á höfuð-
borgarsvæðinu sem þjóna innflytj-
endum. Það á að vera áhersluatriði 
kirkjunnar að slá skjaldborg um 
fjölskyldur með lítil börn sem eru á 
f lótta hér á landi undan harðstjórn 
eða stríðsástandi í heimalandinu. 
Að vísa þeim úr landi, jafnvel um 
miðjar nætur, á aldrei að gerast – 
það er nú bara jólaboðskapurinn í 
hnotskurn.“

„Það er einstaklega áhugavert og ánægjulegt að kynnast því unga fólki sem er að koma inn í prestsstarfið, það er einlægt trúfólk, vandað og vel gert,“ segir Solveig Lára. 

VIÐ EIGUM AÐ GÆTA 
AÐ NÁUNGA OKKAR Á 
HVERJUM TÍMA OG JÖRÐIN 
OG FLÓTTAFÓLKIÐ ERU 
„NÁUNGI OKKAR“ Í DAG. 
VIÐ VERÐUM AÐ VERNDA 
JÖRÐINA. 
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Gleðileg jól
 Þú getur alltaf treyst á okkur

Yfir hátíðarnar eru á fjórða þúsund sjálfboðaliðar okkar til taks.
Til viðbragðs dag og nótt, ef með þarf. 
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Jesús sem var 
lagður í jötu 
sýnir afl og 
mátt um-
hyggju og 
miskunn-
semi. Þó að 
honum væri 
hafnað, og sé 
enn og aftur 
hafnað, þá 
hefur enginn 
haft meiri 
áhrif til góðs 
en hann, 
þrátt fyrir 
allt.

 

Það er auðvelt 
að hafa sterkar 
skoðanir á 
lífinu og 
dauðanum 
þegar allt 
leikur í lyndi.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Á jólum fyrri tíðar vógu kristnar helgi-
sögur ljóss og vonar salt við myrkan 
hrylling hins óþekkta. Til byggða 
komu kynjaverur, Grýla, Leppalúði, 
jólasveinar og -köttur. Þetta var tími 
bæði hátíðar frelsara og Grýlu, ljóss og 

skugga, vonar og ótta.
Grýla og hennar fylgdarlið var þannig dregið fram 

og minnti á skugganna. Þannig eiga hátíðir að vera, 
því góðar hátíðir endurspegla raunveruleikann eins 
og hann er – og hjálpa okkur þannig að takast á við 
lífið í óvissum heimi.

Á tímum velgengni veikjast skuggaverurnar. Við 
skjálfum ekki lengur af ótta við Grýlu sem tekur óþæg 
börn. Í góðærinu gerist hið sama við ljós og frelsara. 
Þegar hinar neikvæðu hliðar tilverunnar missa mátt 
sinn, hvað þurfum við þá á frelsurum að halda?

En Grýlur munu alltaf skjóta upp kollinum. Skugga-
hliðar tilverunnar og erfiðleikar verða alltaf til. Okkur 
nálgast nú sú ógn sem nefnd er hnatthlýnun – og hún 
hyggst taka okkur öll – öll óþægu börnin og setja í 
pokann. Þetta er ekki sagt af léttúð, ógnir vorra daga 
eru raunverulegar, ekkert síður en ógnir fyrri alda.

Ógnir geta verið hnattrænar, pólitískar eða per-
sónulegar – og allt þar á milli. En eitt er þeim sam-
eiginlegt: Þær krefja okkur um lausnir. Grýla kallar á 
frelsara ef svo mætti segja. Frelsararnir eru margir og 
lausnirnar misjafnar. Menn laðast að leiðtogum og 
sterkum mönnum andspænis ógnum og hefja þá upp 
til skýja. Við getum horft til illræmdra einræðis- og 
alræðisforingja síðustu aldar. Þeir hljóma miðlungi 
vel í dag, en á sínum tíma töldu margir einmitt þessa 
menn vera frelsara sinna daga.

Kristur er ólíkur öðrum frelsurum því hann reyndi 
aldrei að stjórna fólki á sama hátt. Hann sagðist kom-
inn til að stofna á jörðu, það sem hann ýmist nefndi 
„Guðs ríkið“ eða einfaldlega „Himnaríki“. Megnið af 
kenningu Krists er annaðhvort lýsing á þessu ástandi 
eða leiðbeiningar um hvernig því verði komið á. Þetta 
einkennist af því að fólki er treystandi, það elskar 
sannleikann, er velviljað, menn eru fljótir að leita 
sátta, en seinþreyttir til vandræða, reyna að sigra 
illt með góðu. Hinir sterku drottna ekki yfir öðrum 
heldur reyna að gera gagn. Sá er mestur sem vill þjóna 
öðrum. Áberandi er áherslan á að bæta sjálfan sig 
fremur en aðra. Draga fyrst bjálkann úr eigin auga.

Hvort Jesús Kristur fæddist í fjárhúsi má einu gilda. 
Eins og aðrir frelsarar hlýtur hann að standa – eða 
falla – með því hvernig boðskapur hans reynist. Þar 
hefur hann vinninginn yfir aðra sem töldu sig leið-
toga og frelsara. Hann reyndi ekki að hræða fólk með 
óvinum heldur kenndi því að elska óvini sína. Sú 
kenning hefur reynst öflugri en flestar aðrar.

Jesús sem var lagður í jötu sýnir afl og mátt 
umhyggju og miskunnsemi. Þó að honum væri 
hafnað, og sé enn og aftur hafnað, þá hefur enginn 
haft meiri áhrif til góðs en hann, þrátt fyrir allt.

Grýla kallar  
á frelsarann

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn 
af einni rafhlöðu sem skilar a�i 
til þess að slípa, er léttari en 
snúrurokkur í sinni stærð.

Sveigjanlegt rafhlöðuker� 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöðu)

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur  
frá Milwaukee 
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Martröð umbrotsins
Það var ekki laust við smá 
þórðargleði þegar maður f letti í 
gegnum síðasta sunnudagsblað 
Morgunblaðsins. Þar er á vett-
vangssíðu að finna grein eftir 
Ögmund Jónasson, fyrrverandi 
þingmann og ráðherra, en stór 
hluti pistilsins kúrir hulinn 
undir ryksuguauglýsingu með 
yfirskriftinni: „Þú átt skilið það 
besta.“ Ögmundur yrði líklega 
ekki sammála því að hann hafi 
fengið það besta, en þrátt fyrir 
að lesendur hafi ekki fengið að 
njóta greinar hans í heild þá 
vita þeir í það minnsta að ryk-
sugurnar frá LauraStar strauja, 
gufa og hreinsa.

Kerti og svik
Jón Gnarr, fyrrverandi nörd 
og borgarstjóri, fór hörðum 
orðum á Twitter um þá sem 
borða svínakjöt á jólunum. 
Þar  sakaði hann þá um föður-
landssvik og sagði þá beygja 
sig undir danskan sið. Sigmar 
Vilhjálmsson, nýskipaður 
musterisriddari svínabænda, 
var ekki lengi að drepa grínið 
og benti Jóni á öll þau íslensku 
staðarheiti sem draga nöfn sín 
af svínum. Stakk hann að lokum 
upp á að Jón kynnti sér betur 
sögu Íslands. Kannski er vísast 
að sanna föðurlandsástina á 
jólunum með því að einskorða 
jólamatseldina við þau dýr sem 
voru hér fyrir landnám: rjúpu 
og heimskautaref. 
arnartomas@frettabladid.is

Fyrir nokkrum dögum skrifaði Kolbrún 
Bergþórsdóttir grein í Fréttablaðið um 
dánaraðstoð. Í greininni lét hún þess 

getið að heilbrigðisstarfsfólk sé tregt til að 
ljá málinu stuðning. Ég hef verið heilbrigðis-
starfsmaður í áratugi og greinin fékk mig til 
að hugsa aðeins lengra.

Ég hef ekki tölu á þeim dánarbeðjum sem 
ég hef komið að. Ég hef hjúkrað fólki sem 
hefur kvatt lífið satt lífdaga í sátt við Guð 
og menn og ég hef hjúkrað fólki sem hefur 
lokið æviskeiði sínu en er reitt og biturt. Ég 
hef líka hjúkrað fólki sem er hrætt við að 
deyja.

Hið óþekkta
Það er auðvelt að hafa sterkar skoðanir á 
lífinu og dauðanum þegar allt leikur í lyndi. 
En þegar fólk finnur að það getur ekki staðið 
gegn þessu volduga af li sem dauðinn er og 
enginn fær f lúið þá finna sumir til ótta. Ótta 
við hið óþekkta. Ótta við hvað geti mögu-
lega tekið við. Ef til vill óttast fólk að þurfa 
að horfast í augu við sjálft sig. Hvernig það 
spilaði úr því sem því var gefið. Ótta við 
að uppskera eins og það hefur sáð og veit 
kannski að sáningunni var ábótavant.

Dag einn kemur röðin að okkur öllum
Þá er gott að minnast þess hvað drengurinn 
litli sem fæddist í Betlehem og við minn-
umst á jólunum sagði þegar hann var orðinn 
fullorðinn. Hann hvatti fólk til að játa 
syndir sínar, fyrirgefa náunganum og fylgja 
sér. Hann gaf okkur bænina Faðir vor og 
sagði: „Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann 
deyi.“ Það er dýrmæt jólagjöf að fá að taka 
í höndina hans og leyfa honum að leiða sig, 
hvenær sem að okkur kemur. 

Gleðileg jól!

Dánaraðstoð, en hvað svo?

Dögg  
Harðardóttir
deildarstjóri
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Við sendum 
landsmönnum 
hlýjar kveðjur

569 6900          09:00–16:00www.ils.is

Með ósk um gleðileg jól 
og farsæld á komandi árum

Þegar þetta er skrifað 
nálgast jólin hröðum 
skrefum og f lestir að 
komast í jólagírinn. Ég 
er búsettur í Svíþjóð um 
þessar mundir og starfa 

þar sem prestur í sænsku kirkjunni. 
Það hefur verið mikið að gera í 
prestsstarfinu hér eins og gerist og 
gengur í desember, og þær eru orðn-
ar margar jólaheimsóknirnar hjá 
mér í klúbba og félög og á tónleika, 
í skóla og á sambýli. Eins og örugg-
lega er staðan hjá prestum á íslandi. 
Þessar árvissu aðventuheimsóknir 
eru alltaf jafn skemmtilegar, þá fær 
maður sem prestur tækifæri til að 
spjalla um jólin og jólaboðskapinn 
við alls konar fólk og gleðjast með 
fólki út um allan bæ. Eða skóg. Því 
ég starfa í skógunum í Smálönd-
unum, þar sem sögurnar um Línu 
Langsokk og Emil í Kattholti gerast.

Venjulega lýkur þessum aðventu-
heimsóknum með því að jólaguð-
spjallið er lesið og sunginn er jóla-
sálmurinn „Heims um ból“ sem við 
öll þekkjum. Frásagan af fæðingu 
Frelsarans á Betlehemsvöllum 
snertir okkur öll á einn eða annan 
hátt – leyfi ég mér að segja hvort 
sem við erum trúuð eða ekki.

Í október síðastliðnum var ég 
reyndar staddur á sjálfum Betle-

hemsvöllunum með hóp af Íslend-
ingum sem ég var að leiðsegja um 
Landið helga, Ísrael, Palestínu og 
Jórdaníu. Ég hef komið þarna með 
hópa margsinnis á undanförnum 
árum, en áhrifin eru alltaf jafn 
mögnuð. Að þessu sinni var ég auk 
þess að koma beint frá Egypta-
landi, sem líka tengist jólafrásög-
unni. Borgin Betlehem hefur vaxið 
í gegnum aldirnar og nú eru vellirn-

ir þar sem fjárhirðar forðum gættu 
hjarðar sinnar inni í miðju úthverfi 
– það litla sem eftir er af þeim. En 
samt, ferðamaður sér söguna vel 
fyrir sér þegar þangað er komið. 
Þarna rétt hjá er Fæðingarkirkjan 
þar sem sagan segir að fjárhúsið 
þar sem Jesús fæddist hafi verið. 
Hvort sem það er nú rétt eða ekki 
er magnað að koma þangað. Við 
Íslendingarnir, sem komum þarna 

í október, keyrðum niður á Betle-
hemsvelli um hádegisbil og vorum 
orðin nokkuð svöng eftir ferðina, 
enda búin að vera á göngu í Jerú-
salem fyrr um morguninn. Leiðin 
hafði legið frá Jerúsalem í gegnum 
hlið á aðskilnaðarmúrnum sem 
Ísraelsmenn hafa reist milli Ísra-
els og yfirráðasvæðis Palestínu, 
og reyndi það á sálartetrið að aka 
þar í gegn. Okkur túristunum var 
að vísu hleypt hratt og örugglega 
áfram af vopnuðum hermönnum. 
En það var erfitt að horfa upp á 
raðir Palestínumanna við hliðið 
sem ekki fengu sömu meðferð. Og 
múrinn sem teygir sig eina 700 
kílómetra, alsettur gaddavír og 
varðturnum og vopnuðum hlið-
um er ekki beint jólalegur. Þarna í 
hverfinu, þar sem eitt sinn hjarðir 
gengu á beit á Betlehemsvöllum, 
vorum við búin að panta hádegis-
verð á dægilegu kebab-grilli sem 
þar stendur. Fengum við hið besta 
kebab og falafel og grænmeti með 
og skoluðum öllu niður með kók úr 
f löskum skreyttum arabísku letri, 
enda Betlehem að mestu arabísk 
borg og á yfirráðasvæði Palestínu-
manna. Hitinn var þó nokkur og 
gott að sitja í skugganum með 
kókið og arabíska tónlist í eyrum 
og láta hugann reika til hirðanna, 
englanna og hinnar heilögu fjöl-
skyldu. En einnig til allra þeirra 
átaka sem hafa hrjáð þetta litla 
land undanfarin 2000 ár.

Nú eru jólin sem sagt að koma. Ég 
sendi hljóða bæn yfir hafið og vona 
að Guð gefi að friður fái loksins að 
ríkja á Betlehemsvöllum eins og 
englarnir sungu um forðum daga.

Með falafel og kók á Betlehemsvöllum
Þórhallur 
Heimisson
prestur  
og ráðgjafi

Frá Jerúsalemborg í Ísrael. NORDICPHOTOS/GETTY

Og múrinn sem teygir sig 
eina 700 kílómetra, alsettur 
gaddavír og varðturnum og 
vopnuðum hliðum er ekki 
beint jólalegur.
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Valborg með þríburana sína, Bríeti Karítas, Brynjar Kára og Bergdísi Köru. Hún segir börnin hafa kennt sér sanna gleði og þakklæti. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Heimilið er fullt af gleði
Kirkjuklukkur hringja inn þriðju jólin í lífi akureyrsku þríburanna Bergdísar 
Köru, Bríetar Karítasar og Brynjars Kára í kvöld. Spennan er áþreifanleg.  ➛2

Börnin hafa kennt mér sanna 
gleði og þakklæti. Þau hafa 
líka kennt mér að svefn er 

mjög mikilvægur, og eftir svefnlitl-
ar nætur í tæp þrjú ár er stundum 
hægt að vera þreyttur á öðru leveli. 
Þau hafa kennt mér að það er hægt 
að vera hamingjusamur þótt gólfið 
sé skítugt, fingraför um allt og 
óreiða í skúffum og skápum. Þau 
hafa kennt mér að tími er afstætt 
hugtak – það er lítill tími til að gera 
eitthvað annað en að hugsa um 
þau, en þannig á það líka að vera. 
Þau eru mikilvægust og best!“

Þetta segir Akureyringurinn 

Valborg Rut Geirsdóttir sem 
eignaðist þríbura ein síns liðs og 
með aðstoð tæknifrjóvgunar hinn 
19. janúar 2017. Valborg var í viðtali 
við Fréttablaðið þegar þríburarnir 
voru á fyrstu mánuðum lífs síns en 
í janúar næstkomandi verða þau 
þriggja ára.

„Tilveran er bara ansi góð. Lífið 
er í það minnsta mjög fjörugt, 
skemmtilegt, skrautlegt og oft 
hávaðasamt,“ segir Valborg og 
hlær.

Hún hefur fengið mikla kennslu í 
þolinmæði síðasta árið.

„Ó, elsku sjálfstæðisbarátta! 
Tveggja til þriggja ára aldurinn 
er ansi rosalegur á köflum, í það 
minnsta þegar þrjú börn skiptast á 
um að taka baráttuna alla leið. Mér 

hefur farið töluvert fram í þolin-
mæði en það virðist samt aldrei 
nógu mikið. Ég þarf að æfa mig enn 
meira í þeirri dyggð. Samkomu-
lagið er sem betur fer oftast gott, 
en börnin eru líka alveg stundum 
ósátt hvert við annað og láta hvert 
annað finna svolítið fyrir því. Sem 
betur fer er nú samt alltaf mjög 
stutt í knúsið,“ segir Valborg í 
faðmi yndislegra barnanna.

Bríet Karítas ræður heimilinu
Þríburarnir Brynjar Kári, Bergdís 
Kara og Bríet Karítas pluma sig vel 
í lífinu.

„Þau eru ekki alltaf samstíga í 
hlutunum og svo sannarlega ekki 
alltaf sammála. Það er oft svo-
lítið skondið að fylgjast með þeim 

deila um eitthvað sem þeim finnst 
skipta miklu máli. Þrátt fyrir það 
eru þau líka samrýmd, sérstaklega 
stelpurnar, og þau sækja öll í að 
vera mikið saman,“ upplýsir Val-
borg um börnin sín þrjú sem þrátt 
fyrir að vera þríburar eru talsvert 
ólík.

„Brynjar Kári er mikill dundari 
sem á auðvelt með að gleyma sér 
lengi við sama verkefnið. Hann er 
líka miklu skapbetri en systurnar 
sem eru mjög ákveðnar og láta 
meira fyrir sér fara með alls kyns 
serimóníum í kringum hlutina; 
það þarf allt að vera gert eftir 
þeirra höfði og í réttri röð. Yfirleitt 
er það Bríet Karítas sem ræður hér 

Framhald á síðu 2 ➛

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is
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á heimilinu og hefur í raun gert 
síðan þau voru lítil þó Bergdís Kara 
gefi henni oft ekkert eftir. Bríet 
Karítas er bæði líkust mér í útliti og 
persónu, en þó svo að ég hafi alltaf 
verið ákveðin og svolítið þrjósk er 
hún löngu búin að toppa mömmu 
sína þar,“ segir Valborg og kímir.

Hún viðurkennir að stundum sé 
svolítil barátta að skipta sér á milli 
barnanna þegar kemur að spjalli, 
leik og kúri en að þeim takist 
nokkuð vel að komast að sam
komulagi og skiptast á.

„Það er helst fyrst á morgnana 
þegar þau vilja öll láta halda á sér 
úr svefnherberginu og inn í stofu, 
nývöknuð og langar í smá kósí
stund fyrir morgunmatinn. Yfir
leitt leikum við okkur öll saman og 
þá eru allir sáttir og eins ef einhver 
meiðir sig, þá hefur það barn alltaf 
forgangsrétt á mömmu sína, sem 
þau skilja öll.“

Sofna ekki án mjólkursopa
Nú þegar þríburarnir nálgast þriðja 
afmælisdaginn segir Valborg upp
eldi þeirra krefjandi en á annan 
hátt en þegar þau voru ungbörn.

„Þegar ég lít til baka finnst mér 
allt hafa verið miklu auðveldara 
þegar þau voru yngri. Áður en allir 
fóru að hreyfa sig hratt, hafa skoð
anir á öllu og ég þurfti aldrei að 
rökræða neitt. Núna fer mikill tími 
í að tala þau til og sannfæra þau um 
að taka þátt. Svo er auðvitað margt 
sem er farið að ganga betur. Ég fæ 
stundum tíma til að borða nú þegar 
þau eru farin að borða sjálf og ef vel 
liggur á þeim geta þau líka klætt 
sig í og úr sjálf sem flýtir fyrir og 
auðveldar,“ segir Valborg og heldur 
áfram:

„Ég hlakka svolítið til þegar við 
getum á auðveldan hátt farið hvert 
sem er saman. Svona án þess að ég 
eigi á hættu að týna barni eða komi 
þeim ekki heim vegna prakkara
skapar þegar þau hafa æst hvert 
annað upp í ærslagangi. Og þegar 
við getum farið saman í ferðalag 
og útilegu án þess að vera háð því 
að það komi fleiri með til að hjálpa 
mér. Við erum ekki alveg orðin 
sjálfbær enn þá á sumum sviðum 
en það fer held ég að styttast í það.“

Sem betur fer sé liðin sú tíð að 
allir séu vaknaðir klukkan sex að 
morgni.

„Hér eru allir vaktir um sjö virka 
daga og ég er ekki frá því að börnin 
séu að læra að sofa út um helgar. 
Brynjar Kári er alltaf vaknaður 
fyrstur um helgar en oft um átta. 
Það er hellings útsof að mínu mati 
þó systur hans geti sofið töluvert 
lengur,“ upplýsir Valborg.

Háttatíminn gengur líka oftast 
vel þó hann gangi verulega hægt.

„Það getur tekið tímann sinn 
að fá þrjú börn á þessum aldri til 
að fara í náttföt og slíkt! Ég syng 
fyrir börnin á kvöldin en á daginn 
syngjum við og lesum saman. 
Þau eru öll sammála um að það sé 
algjörlega vonlaust að sofna fyrr 
en þau hafa fengið mjólkursopa 
uppi í rúmi og séu með tvær til 
þrjár snuddur hvert. Þau sofna í 
rúmunum sínum og eiga að sofa 
þar en það kemur fyrir að þau komi 
upp í til mín. Það hefur sem betur 
fer hitt þannig á að yfirleitt er bara 
eitt barn sem vaknar um miðja 
nótt og tilkynnir að það vilji sofa í 
mömmurúmi. Eitt barn er notalegt 
en þrjú eru of mikið af því góða því 
þá er ekkert pláss fyrir mig!“ segir 
Valborg sposk.

Dýrmætt að eiga systkini
Börnin byrjuðu í leikskóla Hjalla
stefnunnar í haust. Hann er kynja
skiptur.

„Það hefur komið vel út fyrir þau. 
Brynjari Kára fannst þetta svolítið 
skrýtið fyrst, að vera ekki með 
systrum sínum, en hann hefur gott 
af smá fríi frá þeim og hittir þær 
glaður seinnipartinn. Bergdís Kara 
og Bríet Karítas eru hvor í sínum 
hópnum á sinni deild svo þær eru 
ekki saman í öllu. Mér finnst skipta 

miklu máli að þau séu líka ein
staklingar en ekki alltaf hópur. Þau 
sækja mikið hvert í annað þegar 
þau hittast á leikskólanum en 
þegar ekki annað systkini er nærri 
leika þau við aðra vini og vinkonur 
í meiri mæli,“ segir Valborg.

Þríburarnir eru sannir vinir.
„Þau leika sér yfirleitt alltaf saman 
hér heima og ræða mikið sín á milli 
hvernig allt á nú að vera. Ég vona 
að þau verði alltaf náin hvert öðru 
og haldi miklu sambandi hvert við 
annað þegar þau eldast. Ég held 
að það sé mjög dýrmætt að eiga 
systkini sem standa manni nærri 
í vináttu og lífinu öllu,“ segir Val
borg af móðurást.

Útivera kemst ofarlega á lista 
yfir það sem börnunum þykir 
skemmtilegast að gera.

„Þeim finnst líka alls kyns kubb
ar mjög skemmtilegir og að leira. 
Okkur finnst líka öllum gaman 
að baka og stundum skellum við 
í köku þótt allt heimilið beri þess 
eflaust merki á eftir,“ segir Valborg 
sæl.

Uppáhaldstími hennar yfir 
daginn eru helgarmorgnar með 
börnunum.

„Kósíkvöld eru ekki til á þessu 
heimili fyrr en börnin eru sofnuð! 
Við tökum kósímorgna í staðinn 
um helgar og kíkjum þá kannski 
á eina teiknimynd eða svo, þessa 
stuttu stund sem athygli barnanna 
nær. Fljótlega förum við svo bara 
að púsla, lesa eða leira, svona ef 
við ætlum að hafa það rólegt. Mér 
finnst gott þegar við getum öll haft 
það kósí saman, leikið okkur og 
tekið allan þann tíma sem okkur 
hentar í verkefnin. Ég er því ansi 
spennt fyrir frídögum yfir jólin þar 
sem við getum átt nokkra svona 
daga saman.“

Besti tíminn með börnunum
Valborg fór aftur til vinnu þegar 
þríburarnir byrjuðu í leikskóla.

„Það var dásamlegt að fá tækifæri 
til að vera með þau heima í tvö og 
hálft ár og ég er mjög þakklát fyrir 
það. Ég á enn svolítið erfitt með 
þetta leikskólalíf og myndi vilja 
hafa efni á því að vera meira heima 

með börnunum mínum. Stundum 
finnst mér erfitt að aðrir en maður 
sjálfur njóti þeirra forréttinda að 
eyða deginum með þeim. Ég vildi 
að lífið gæti gengið upp þannig 
að við værum í vinnu og leikskóla 
hálfan daginn en það gerir það 
því miður ekki,“ segir Valborg 
sem vinnur rúmlega fulla vinnu, 
sem matráður í öðrum leikskóla 
á daginn og við þrif í fyrirtæki á 
kvöldin þegar börnin eru sofnuð.

„Þessi blessaði kostnaður við 
börnin og heimilishaldið hefur 
sem betur fer alltaf reddast. Það er 
vissulega mjög dýrt þegar þarf að 
kaupa útifatnað og skó á öll þrjú 
en dýrasti liðurinn er klárlega 
húsnæðislánið á íbúðinni sem ég 
keypti í vor. Við bjuggum áður á 
þriðju hæð í blokk sem hentaði 
mjög illa en erum nú komin í hent
ugra húsnæði á jarðhæð sem hefur 
gert lífið mun auðveldara þó pen
ingalega séð hafi róðurinn þyngst. 
Að öðru leyti finnst mér leikskóla
gjöldin frekar há og fann mikið 
fyrir því þegar þau bættust við 
reikninga heimilisins. Börnin eru 
enn með bleiu að hluta til en ætli 
það fari ekki að koma að því að við 
kveðjum þær. Ég er allavega ansi 
spennt fyrir því. Ég hef ekki efni á 
miklum munaði eða ferðalögum 
en yfirleitt næ ég að láta mánuðinn 
ganga upp. Ég væri vissulega til í að 
hafa meira á milli handanna, eins 
og flestir, það væru sennilega allir 
til í það sama hvað sem við eigum 
mikið eða lítið,“ segir Valborg sem 
gefst sjaldan frí með sjálfri sér.

„Það gerist bara ef krakkarnir 
gista hjá mömmu og pabba og þá 
fer ég yfirleitt heim eftir kvöld
mat að laga til og svo að sofa. Ég 
væri auðvitað alveg til í meira 
frí en það er tæplega möguleiki 
núna þegar við erum öll í vinnu og 
leikskóla. Maður vill nýta tímann 
eftir vinnu með börnunum og sem 
mest af helgunum. Svo þarf jú að 
sinna heimilinu líka og halda öllu 
gangandi. Mér finnst tíminn með 
krökkunum yfirleitt það besta en 
það hafa allir gott af því að gera 
eitthvað fyrir sjálfa sig líka. Það 
verður bara einhvern tímann 
seinna,“ segir Valborg kát.

„Að vera mamma brátt þriggja 
ára barna er klárlega best þegar 
allir eru brosandi og hlæjandi. 
Heimilið fullt af gleði og endalausri 
orku. Það er dásamlegt að horfa á 
þau þegar þau leika sér öll fallega 
saman og fyllir mann þakklæti. 
Þrjú veik börn er sennilega erfiðast, 
sem og mótþrói þriggja barna 
þegar ekkert gengur upp. Mér hafa 
oft fallist hendur, en sennilega mest 
yfir öllu dótinu og tiltektinni sem 
bíður mín eftir mjög langa daga,“ 
segir Valborg.

Nú í desember lögðust þau öll, 
Valborg og börnin þrjú, lasin á 
sama tíma.

„Þá ganga börnin fyrir og maður 
verður bara að reyna eins og maður 
getur. Sinna þeim og kalla svo á 
aðstoð þegar maður er búinn á því. 
Við búum vel að hjálpsamri fjöl
skyldu sem léttir undir með okkur, 
bæði í leik og heimilisstörfum. En 
við höfum sem betur fer sloppið vel 
við veikindi og ég vona að þannig 
verði það áfram. Góð heilsa er jú 
gulli betri!“

Til í fleiri börn þegar róast
Jólaundirbúningur hjá litlu fjöl
skyldunni hefur gengið vel.

„Ég stressa mig ekki á neinu. 
Hvorki jólaþrifum eða því að baka 
ótal sortir af smákökum. Hér eru 
jólaljós í öllum gluggum og svolítið 
af skrauti, en mér finnst þetta jóla
dúllerí mjög skemmtilegt. Jólatréð 
fór upp um helgina og það verður 
spennandi að sjá hvort það fái að 
vera hér um bil í friði fyrir litlum 
fingrum um jólin. Krakkarnir eru 

spenntir fyrir þessu öllu en skilja 
held ég ekki alveg hver þessi jól 
eiginlega eru sem alltaf er verið að 
tala um,“ segir Valborg sem í kvöld 
heldur jól í þriðja sinn með þríbur
unum sínum.

„Ég vona að jólin okkar verði góð 
og kósí. Aðfangadagskvöld verður 
sennilega ansi spennandi en ég 
hugsa að ég dreifi pakkagleðinni 
á nokkra klukkutíma til að draga 
úr yfirþyrmandi spennu og svo 
krakkarnir pæli meira í hverri gjöf 
áður en þau fá þá næstu. Það var 
ekki planið að börnin fengju öll 
það sama í jólagjöf en það þarf að 
velja sér baráttur og stundum er 
bara auðveldara að allir fái eins þó 
það verði til þrennt á heimilinu. 
Þannig fór þetta einmitt núna að 
hluta til. En þau eru jú af tveimur 
kynjum og það er nú bara þann
ig að áhugamálin eru ekki öll þau 
sömu. Svo það verður líka eitthvað 
um hluti sem sumum á eftir að 
þykja meira spennandi en öðrum,“ 
segir Valborg sem kveðst afslöppuð 
þegar kemur að hefðum jólanna.

„Ætli ég leggi ekki mest upp úr 
því að jólastress sé sem minnst 
og að meira sé lagt upp úr róleg
heitum, núvitund og samveru
stundum. Jólaboðum hefur fækkað 
með árunum en sum lifa enn sem 
mér finnst gaman og mikilvægt.“

Þríburarnir fengu svo auðvitað 
í skóinn frá jólasveininum en fyrir 
talnaglögga gerir það 39 skógjafir 
þrettán dagana fyrir jól.

„En ég játa að jólasveinunum var 
fækkað svolítið hér á bæ og skórinn 
settur aðeins seinna í gluggann. 
Mömmunni fannst þessir þret
tán sveinar svona full mikið af því 
góða fyrir svona litla krakka, en 
okkur finnst þetta öllum nokkuð 
skemmtilegt,“ segir Valborg í jóla
skapi.

Þegar þríburarnir voru sjö 
mánaða kvaðst hún vel geta hugsað 
sér fleiri börn.

„Akkúrat núna myndi ég senni
lega segja pass í bili. Ég á alveg nóg 
með þessa þrjá uppátækjasömu 
snillinga. En um leið og þau fara 
aðeins að róast væri ég alveg til í 
f leiri, þó mér þyki ólíklegt að af því 
verði.“

Valborg segist vonast til að systkinin verði alltaf náin enda sé dýrmætt að eiga systkini sem standa manni nærri í lífinu. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Ég á enn svolítið 
erfitt með leik-

skólalífið og vildi hafa 
efni á að vera meira 
heima með börnunum. 
Stundum finnst mér 
erfitt að aðrir njóti 
þeirra forréttinda að 
eyða deginum með þeim.
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Þjónusta

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Húsaviðhald

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

SMÁAUGLÝSINGAR  3 Þ R I ÐJ U DAG U R   2 4 .  D E S E M B E R  2 0 1 9 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar

viftur.is

GLeðileg jól

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Heilbrigt inniloft skiptir alla máli.

og góðan jólaanda

Allt fyrir heilbrigt inniloft
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
TILBOÐ

ATVINNU- OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI

SKEMMUVEGUR 20 200 KÓPAVOGUR

320 m2

LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

VERÐ:
165M

EINBÝLISHÚS

TÚNGATA 38 101 REYKJAVÍK

9 HERBERGI 308,5 m2

FALLEGT EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

TIL LEIGU

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

EYJASLÓÐ 7 101 REYKJAVÍK

TIL LEIGU

GLÆSILEGT ENDURNÝJAÐ HÚSNÆÐI

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

VERÐ:
74.9M

EINBÝLISHÚS

BRATTAKINN 24 220 HAFNARFJÖRÐUR

8 HERBERGI 210 m2

SKJÓLGÓÐUR GARÐUR OG HEITUR POTTUR

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR              621 2020

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. DES KL. 15.00- 15.30

VERÐ:
42.9M

FJÖLBÝLISHÚS

ASPARHOLT 2 225 GARÐABÆR

3 HERBERGI 96 m2

FRÁBÆRT ÚTSÝNI – SÉRINNGANGUR

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR              621 2020

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. DES KL. 16.00- 16.30

VERÐ:
73.5M

RAÐHÚS

ÖGURÁS 14 210 GARÐABÆR

5-6 HERBERGI 140 m2

FALLEGT SÉRBÝLI MEÐ VERÖND

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. DES KL. 17.00- 17.30

VERÐ:
82,9M

RAÐHÚS

ÞINGVAÐ 63 110 REYKJAVÍK

5 HERBERGI 204,5 m2

RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM M. BÍLSKÚR

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. DES KL. 17.30- 18.00

VERÐ:
74.9

PARHÚS

KVÍSLARTUNGA 68 OG 70 270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 247 m2

VÖNDUÐ HÚS – TILBÚIN TIL INNRÉTTINGA

GUÐRÚN 621 2020 OG BRANDUR 897 1401

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. DES KL. 12.00- 12.30

VERÐ:
60.9M

FJÖLBÝLISHÚS

ÞRASTARHÖFÐI 2 270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 129 m2

SÉRINNGANGUR – STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                      777 2882 

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. DES KL. 17.30 - 18.00

VERÐ:
40.9M

FJÖLBÝLISHÚS

SMYRILSHLÍÐ 8, ÍBÚÐ 108 102 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 48,8 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í NÝJU HÚSI – BÍLAGEYMSLA

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON            844 6447

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. DES KL. 14.00 - 14.30

VERÐ:
41,5M

SMYRILSHLÍÐ 8, ÍBÚÐ 210 102 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 47,4 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í NÝJU HÚSI – BÍLAGEYMSLA

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON            844 6447

FJÖLBÝLISHÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. DES KL. 14.00 - 14.30

VERÐ
37.9M

FJÖLBÝLISHÚS

HJALTABAKKI 6 109 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 109 m2

ÖNNUR HÆÐ – LAUS FLJÓTLEGA

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR              621 2020

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. DES KL. 13.00- 13.30

Borg fasteignasala 
óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasöluBrynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Óskum vinskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári. 

Þökkum viðskiptin á árinu.

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Jólakveðja,  
starfsfólk Höfða
fasteignasölu. Runólfur Gunnlaugsson

lögg. fast.
Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Jólakveðja,
starfsfólk Höfða

fasteignasöluBrynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á ný ju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Jólakveðja
starfsfólk Höfða

fasteignasölu

www.krokur.net - Sími 522-4600.

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum öllum
Gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Smáauglýsingar óska viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi 
ári. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Óskar viðskiptavinum sem 
og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla og 
farsæls komandi árs, 

þökkum viðskiptin á árinu 
sem er að líða.

Kletthálsi 2 • 110 Rvk • S. 586 1414 
 www.stora.is

Óskar viðskiptavinum sem og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs, 
þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

www.fjardarbolstrun.is

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þökkum 

ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. 

Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 
www.velaverkjs.is

Óskar viðskiptamönnum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á nýju ári. Þökkum ánægjuleg viðskipti á árinu sem er að líða. 

nyja.is



Opið til kl. 14:00
í öllum verslunum Bónus í dag

Gleðilega
hátíð
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Getur þú hugsað þér 
daglegt líf án rafmagns?

Þrátt fyrir storma og stórviðri heldur RARIK áfram að dreifa rafmagni til 
sjávar og sveita. Óskum landsmönnum öllum gleðilegra jóla með von um 
gott og orkuríkt nýtt ár. 

www.rarik.is
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SPORT

Á faraldsfæti í 
janúarglugga
Þegar vika er í að félagsskiptaglugginn verði 

opnaður á ný í Evrópu eru stærstu félögin farin að 
hugsa um næstu skref fyrir komandi átök í vor.

FÓTBOLTI  Nú þegar vika er í að 
félagsskiptaglugginn verði opn-
aður á ný í Evrópu eru hreyfingar 
komnar á leik mannamál hjá 
stærstu liðum Evrópu. Liverpool 
hefur  tryggt sér þjónustu  hins 
japanska Takumi Minamino frá 
RB Salzburg í von um að hann færi 
liðinu aukið púður í sóknarleikinn 
þegar lærisveinar Jürgens Klopp elt-
ast við fyrsta meistaratitil félagsins í 
þrjátíu ár. Leikmenn sem koma inn 
í janúar eiga oft misjafna mánuði 
eftir félagsskiptin en líklegt er að 
nokkur lið nýti sér möguleikann til 

að þétta raðirnar. Manchester City 
vantar nauðsynlega miðvörð og þá 
er líklegt að Chelsea fari mikinn á 
félagsskiptamarkaðnum eftir að 
hafa tekið út félagsskiptabann síð-
asta sumar. Þetta er því fyrsti glugg-
inn sem Frank Lampard fær til að 
styrkja liðið og eru stærstu stjörnur 
Englands orðaðar við Chelsea þessa 
dagana.

Fréttablaðið tók saman sjö leik-
menn sem eru líklegir til að vera á 
faraldsfæti þegar félagsskiptaglugg-
inn opnast og margir þeirra munu 
kosta morð fjár.

Zlatan Ibrahimovic 
Zlatan  á enn eftir að finna sér næsta áfangastað og 
honum er frjálst að ræða við hvaða félag sem er enda 
samningslaus. Zlatan sem er  á 39. aldursári er hvergi 
nærri hættur og sýndi hjá LA Galaxy með 30 mörkum 
í 29 leikjum að það er enn nóg eftir á tankinum.

Christian Eriksen 
Eriksen er heimilt ræða við félög í janúar enda rennur 
samningur hans út í júlí og hefur hann til þessa ekki 
verið tilbúinn að semja við Tottenham. Eriksen virðist 
ekki hafa áhuga á að semja við United heldur vona að 
tilboð berist frá spænsku stórveldunum.

Jadon Sancho 
Efnilegasti leikmaður Bretlands með verðmiða upp 
á 120 milljónir punda. Enski landsliðsmaðurinn var 
settur í agabann á dögunum sem vakti ekki mikla 
lukku. Það hefur þó ekki komið niður á leik Sanchos 
sem hefur verið besti leikmaðurinn í Þýskalandi. 

Paul Pogba
Franski landsliðsmaðurinn hefur ekki farið leynt með 
áhuga sinn á að leika fyrir Real Madrid undir Zinedine 
Zidane. Pogba notaði fjölmiðla til að setja pressu á 
forráðamenn Manchester United í sumar og komast 
frá Manchester. Ljóst er að ef Zidane hringir  í janúar 
mun Pogba hlusta á hvað stendur til boða.

Kai Havertz
Einn efnilegasti leikmaður Þýskalands er á óskalista 
stærstu liða Evrópu. Þýski sóknartengiliðurinn sem 
varð tvítugur fyrr á þessu ári er að nálgast 100 leiki í 
þýsku deildinni með uppeldisfélaginu. Honum hefur 
ekki tekist að fylgja eftir frábæru tímabili í fyrra og 
bauluðu stuðningsmenn á Havertz um síðustu helgi.

Erling Braut Håland
Norski framherjinn skaust fram á sjónarsviðið með frábærri frammi-
stöðu í liði Salzburg. Håland hefur skorað 28 mörk í 22 leikjum og átta 
mörk í sex leikjum í Meistaradeildinni. Þrjú lið virðast ætla að berjast um 
Håland. Manchester United býr að því að Håland og Solskjær þekkjast  
eftir að hafa unnið saman hjá Molde en RB Leipzig og Dortmund eru 
einnig að bera víurnar í Håland sem gæti reynst heillaskref á ferli hans.

Mesut Özil
Mikel Arteta þarf að ákveða hvað gera skal við Mesut 
Özil. Özil er launahæsti leikmaður Arsenal en það er 
langt síðan honum tókst að sýna sitt rétta andlit.  Þá 
hefur hegðun hans utan vallar fengið sinn skerf af 
gagnrýni enda Özil búinn að vera duglegur að tjá sig 
um viðkvæm mál í alþjóðapólitík síðasta árið.
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FRUMSÝND 26. DESEMBER



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Guðný Magnea Jónsdóttir 

Álandi 3, Reykjavík,
lést fimmtudaginn 12. desember á 

Landspítalanum í Fossvogi.  
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu. Kærar þakkir til þeirra sem önnuðust hana í 
veikindum hennar.

Bjarni S. Jónasson
Jónas Bjarnason
Una Björg Bjarnadóttir Haukur Pálsson
Bjarni Þór Bjarnason María G. Ágústsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu vegna 

andláts elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þóreyjar H.Ó. Proppé

Elínborg Proppé Vilhjálmur Óskarsson
Ingólfur Proppé Anna Jóhanna Sigurjónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,  

Jónas Sigurður Magnússon 
rannsóknarlögreglumaður,  

Logafold 131, 

lést á Landspítalanum  
föstudaginn 20. desember.

Nanna Ólafsdóttir
Sigrún K. Jónasdóttir Eiríkur Ó. Jónsson
Anna H. Jónasd. Njåstad Arnstein Njåstad 
Magnús Jónasson Þóra M. Guðmundsd. Bech 
Helga Á. Jónasdóttir Hrafnkell Stefánsson 

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Ingibjörg Helga Júlíusdóttir 
hjúkrunarfræðingur, 

lést þann 12. desember. 

Útförin fer fram frá Áskirkju kl. 11.00  
þann 3. janúar 2020. Blóm og kransar 

vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Hjálparstarf kirkjunnar.

Ólafur Helgi Samúelsson Elín Ragnhildur Jónsdóttir 
Þóra Guðrún Samúelsdóttir Stefán Jónsson 
Kolbrún Gyða  
Samúelsdóttir Hodge Donald Eugene Hodge 
Samúel Jón Samúelsson  Berglind Ýr Gylfadóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, afi og bróðir,

Ludwig Sveinn Alfreðsson
Írabakka 16,

lést á heimili sínu þann 15. desember 
sl. eftir langvinn veikindi.  

Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.  
Þökkum veittan stuðning og alúð.

Hrefna Guðmundsdóttir
Ludwig Leó Ludwigsson
Tómas Muller Ludwigsson Rita Margrét Björnsdóttir
Gunnar Karl Ludwigsson

barnabörn og systkini hins látna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Anna Valgerður 
Gissurardóttir 

lést á hjúkrunarheimilinu Grund  
19. desember. Útförin fer fram frá 

Kópavogskirkju 13. janúar kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Jóna Ingvarsdóttir Sigurður I. Grímsson
Ingunn Ingvarsdóttir Alan Ford
Örn Ingi Ingvarsson Kristjana Ragnarsdóttir
Einar Ingvarsson Kristín Rut Haraldsdóttir
Hrefna Ingvarsdóttir Þórarinn G. Guðmundsson

Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomulag  
útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til samtals um 
það sem er þér mikilvægast við lífslok þín. Viljayfirlýsing 
þín verður eftirlifendum mikilvægt leiðarljós. Samtalið 
og varðveisla upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Leikhópurinn Perlan er búinn 
að sýna og sanna í gegnum 
tíðina að hann gefst ekki 
upp þótt á móti blási. Enda er 
einstakur hópur þar á ferð,“ 
segir Bergljót Arnalds leik-

stjóri. Hún var með hópnum í rútu sem 
tók upp á því að bila og harðneita að 
fara lengra. Hún lýsir atvikinu nánar.

„Leikhópurinn var snúinn til baka 
úr leikferðalagi að Sólheimum í Gríms-
nesi þegar þetta gerðist. Sýningin hafði 
gengið glimrandi vel og ég held ég megi 

fullyrða að Perlan hafi slegið þar í gegn. 
En á heimleiðinni gekk ekki betur en 
svo að rútan gafst upp í kuldanum. Úti 
var mikið frost og leikurunum kólnaði 
að vonum f ljótt þegar drapst á henni. 
Allir urðu því mjög fegnir þegar bónda 
úr sveitinni bar að  sem bauðst til að 
ferja fólkið í fólksbíl aftur á Sólheima.“

Þegar á Sólheima var komið  segir 
Berg ljót  vel ha fa ver ið tek ið á 
móti  hópnum með heitu kakói og 
honum hafi hlýnað þar f ljótt. „Svo 
var send  ný rúta úr bænum og biluðu 

rútunni komið fyrir uppi á dráttarbíl. 
Þegar hópurinn komst loks til Reykja-
víkur var búið að loka Ferðaþjónust-
unni. Venjan er að enda ferðina við 
Borgarleikhúsið þar sem leikhópurinn 
æfir en það var komið fram yfir mið-
nætti og búið að loka þar sem annars 
staðar. Því var brugðið á það ráð að 
keyra alla heim upp að dyrum á rút-
unni. Þetta leit hálf skuggalega út um 
tíma en endaði sem betur fer allt vel,“ 
segir leikstjórinn Bergljót.
gun@frettabladid.is

Vitringarnir sátu fastir
Vitringar og englar, ásamt Maríu mey og manni hennar Jósef, sátu fastir í rútu þegar hún 
bilaði og vildi ekki lengra. En bóndi úr sveitinni bjargaði málum og ferjaði allt liðið.

Leikhópurinn Perlan lenti í heilmiklu brasi á heimleiðinni eftir vel heppnaða sýningu á Sólheimum en allt fór vel að lokum.
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TÍMAMÓT

mailto:gun@frettabladid.is


MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ - OPIÐ TIL 22:00 ALLA DAGA

HALLVEIGARSTÍG 1

VIÐ ÓSKUM ÖLLUM GLEÐILEGRA JÓLA OG FARSÆLS NÝS ÁRS.
ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN Á ÁRINU.

OPNUNARTÍMI UM HÁTÍÐARNAR
Aðfangadagur: 10-16
Jóladagur: LOKAÐ
Annar í jólum: 10-22

Gamlársdágur: 10-16
Nýársdagur: LOKAÐ



LÁRÉTT
1. snælda
5. auð
6. tveir eins
8. klaufska
10. værð
11. ofviðri
12. veiki
13. tilræði
15. keppni
17. upphefð

LÓÐRÉTT
1. lífsspursmál
2. íþrótt
3. bergmála
4. nytjar
7. rjálari
9. uppgangur
12. sáldrar
14. skolla
16. kringum

LÁRÉTT: 1. spóla, 5. tóm, 6. ff, 8. ólagni, 10. ró, 
11. rok, 12. sótt, 13. árás, 15. leikur, 17. frami.
LÓÐRÉTT: 1. stórmál, 2. póló, 3. óma, 4. afnot, 7. 
fiktari, 9. gróska, 12. sáir, 14. ref, 16. um.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Smederevac átti leik gegn 
Medina í Beverwijk árið 1965.

1. … Ha8! 2. Hxa8 Df1+ 3. Kb2 
c3+ 0-1. Jólahraðskákmót 
TR fer fram 27. desember og 
Íslandsmótið í atskák fer fram 
þann 29. desember. Dagana 
26.-30. desember fer fram HM 
í at- og hraðskák í Moskvu. 
Magnús Carlsen og Vladimir 
Kramnik meðal keppenda. Á 
www.skak.is verða upplýsingar 
um hvernig best sé að fylgjast 
með veislunni í Moskvu. 

www.skak.is:  Gleðileg skákjól!   

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Norðaustan 5-13 NV-til 
og á annesjum NA-lands 
í dag, annars hægari. 
Skýjað veður og snjó-
koma eða él við N- og 
A-ströndina. Hiti um 
frostmark.Fremur hæg 
breytileg átt á morgun. 
Bjart með köflum, 
en snjókoma eða él 
A-lands og stöku él við 
SV-ströndina. Heldur 
kólnandi.

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

2 9 8 3 5 6 4 1 7

3 1 6 4 9 7 2 5 8

5 4 7 8 1 2 3 9 6

6 2 9 5 3 8 7 4 1

4 7 3 9 6 1 5 8 2

1 8 5 2 7 4 9 6 3

9 3 1 6 2 5 8 7 4

7 5 4 1 8 3 6 2 9

8 6 2 7 4 9 1 3 5

3 1 5 9 2 6 8 4 7

2 9 4 3 8 7 5 6 1

6 7 8 4 1 5 9 2 3

4 5 6 7 3 9 1 8 2

7 8 9 1 4 2 3 5 6

1 2 3 5 6 8 7 9 4

8 3 1 6 9 4 2 7 5

9 6 7 2 5 3 4 1 8

5 4 2 8 7 1 6 3 9

3 9 5 8 1 6 7 2 4

4 7 6 9 2 3 8 5 1

8 1 2 4 5 7 3 6 9

1 5 8 2 3 9 4 7 6

9 4 3 6 7 5 1 8 2

2 6 7 1 4 8 5 9 3

7 8 4 3 9 2 6 1 5

5 2 1 7 6 4 9 3 8

6 3 9 5 8 1 2 4 7

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hæ! Gerðist eitt-
hvað spennandi á 

meðan ég var  
á dollunni?

Og verðlaunin fyrir 
versta leikara í 
hlutverki jóla-

sveinsins fær …

Allt?

Jólasveinn með 
skosk-akur-

eyrskum hreim? 
Hvað var þetta?

Var  
þetta  
svona  

slæmt?

Það eru hlutir við stelpur 
 sem ég skil ekki. Gaur, þú skilur 

mig svo vel.

Það hjálpar 
að þú ert ekki 

stelpa.

Mamma, ég heyrði 
þig blóta á meðan 

þú klæddir þig.

Ó, það er nú bara 
annað orð yfir asna.

Mömmu finnst 
asninn á sér 
vera risastór 

í þessum 
buxum.

Það var þegar 
þú varst að 

horfa á sjálfa 
þig í spegl-

inum

Ha??
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Söngsveitin Fílharmónía heldur 
árlega jólatónleika sína í Lang-
holtskirkju föstudaginn 27. 

desember kl. 20. Einsöngvari verð-
ur Kristinn Sigmundsson og með 
kórnum leika Tómas Guðni Egg-
ertsson á píanó og orgel og Þórður 
Högnason á kontrabassa. Stjórn-
andi kórsins er Magnús Ragnarsson. 

Efnisskráin verður í senn hátíð-
leg og fjörleg, en tónleikagestir fá 
að hlýða á íslensk þjóðlög og sígild 
jólalög frá hinum ýmsu löndum.

Hvæst og blásið 
í kirkjunni

Eymundsson hefur sent út síð-
asta metsölulista sinn fyrir 
jól. Enn sem fyrr er Arnaldur 

Indriðason á toppnum með Trega-
stein. Ekkert lát er á vinsældum 
bókar Andra Snæs Magnasonar Um 
tímann og vatnið, en hún er í öðru 
sæti. Bókin seldist gríðarvel strax 
eftir útkomu og bóksalar segja að 
þá hafi fólk verið að kaupa hana 
fyrir sig en nú séu ánægðir lesendur 

að kaupa hana til gjafa. Í þriðja sæti 
er síðan Innf lytjandinn eftir Ólaf 
Jóhann Ólafsson. Bækur hans hafa 
löngum notið vinsælda meðal les-
enda og ekkert lát er á því þetta árið. 
Í fjórða sæti er Þinn eigin tölvu-
leikur eftir Ævar Þór Benediktsson 
og í því fimmta Hvítidauði eftir 
Ragnar Jónasson. Yrsa Sigurðar-
dóttir verður að sætta sig við sjötta 
sætið með bók sína Þögn, en bækur 

hennar hafa venjulega verið mun 
ofar á lista.

Svínshöfuð eftir Bergþóru Snæ-
björnsdóttur seldist upp fyrir jól, en 
útgefandinn var séður og lét prenta 
bókina í kilju og þannig fæst hún nú 
í verslunum. Í gær, á Þorláksmessu, 
benti síðan allt til þess að Jakobína, 
ævisaga Jakobínu Sigurðardóttur 
eftir dóttur hennar Sigríði Kristínu 
Þorgrímsdóttur, myndi seljast upp.

Bækurnar á toppnum

Söngsveitin vinsæla Fílaharmónía.  
MYND/GUNNAR FREYR STEINSSON. 

Kristinn  
Sigmundsson.

Bragi  
Valdimar 
Skúlason.

Ólafur Jóhann getur fagnað góðu 
gengi þessi jól.FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Söngsveitin Fílharmónía fagnar 
sextíu ára starfsafmæli þennan 
vetur með metnaðarfullu og fjöl-
breyttu tónleikahaldi. Jólatón-
leikar hafa verið fastur liður í starfi 
kórsins í þrjátíu ár.

„Á sextugsafmæli kórsins lítum 
við til baka og flytjum mörg af eftir-
lætis jólalögunum í gegnum árin, 
til dæmis Það aldin út er sprungið, 
sem er lag frá 15. öld við sígildan 
texta Matthíasar Jochumssonar og 
franska jólalagið A Maiden Most 
Gentle,“ segir Sigþrúður Gunnars-
dóttir, formaður kórsins. 

„Kristinn Sigmundsson syngur 
einsöng með kórnum í fjölmörgum 
lögum, meðal annars Nóttin var sú 
ágæt ein og ameríska jólaslagarann 
White Christmas. Þá syngur kór-
inn bráðskemmtilega útsetningu 
Skarphéðins Þórs Hjartarsonar 
á Jólakettinum eftir Ingibjörgu 
Þorbergs. Þar fá kórfélagar ekki 
bara að fara með kjarnyrtan texta 
Jóhannesar úr Kötlum heldur að 
mjálma, hvæsa og blása eins og 
norðangarri.

Yngsta verkið á efnisskránni 
er svo Sagan af Jesúsi eftir Bagga-
lútana Guðmund Pálsson og Braga 
Valdimar Skúlason í nýrri útsetn-
ingu Sunnu Karenar Einarsdóttur.“

Eftir tónleikana verður gestum 
boðið í jólasamsöng, heitt súkku-
laði og smákökur í safnaðarheimili 
kirkjunnar. Miðaverð er kr 3.900, 
miðasala á tix.is og við innganginn.

Bergþóra Snæbjörnsdóttir rithöf-
undur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Björgvin Franz Gísla

so
n

Stína Ágústsdótti

r

Sigurður Flosason

KK

STJÓRNANDI & KYNNIR:

Sigurður Flosason

NÝÁRSTÓNLEIKAR Í ELDBORG
5. JANÚAR KL. 20.00
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Aðfangadagur jóla
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Jólasýning Skoppu og 
Skrítlu
08.55 Blíða og Blær
09.20 Dagur Diðrik
09.45 Latibær
10.10 The Polar-Express
11.50 Tommi og Jenni
11.58 Veður
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.10 Aðventumolar Árna í Árdal
12.20 The Star
13.45 Beethoven’s Christmas 
Adventure
15.15 Christmas of Many Colors. 
Circle of Love
16.40 The Great Christmas Light 
Fight
17.25 Jólagestir Björgvins 2017
19.10 Elf  Bráðfyndin jólamynd 
fyrir alla fjölskylduna. Will Ferrell 
leikur dreng sem elst upp hjá álf-
um jólasveinsins. Þegar hann full-
orðnast rennur loksins upp fyrir 
honum hinn skelfilegi sannleikur; 
að hann sé ekki álfur og þurfi því 
að fara aftur til mannheima og 
boða jólaboðskapinn – með ansi 
spaugilegum afleiðingum.
20.45 An Old Fashioned Christ-
mas
22.15 Jólatónleikar Fíladelfíu -
23.15 Christmas All Over Again
00.35 A Perfect Christmas
02.00 A Bad Moms Christmas
03.45 Elf

10.00 Hvar er best að búa?
10.45 Hvar er best að búa?
11.20 Hvar er best að búa?
12.00 Hvar er best að búa?
12.30 Næturgestir
13.05 Næturgestir
13.35 Næturgestir
14.05 Næturgestir
14.35 Næturgestir
15.10 Næturgestir
15.40 Ísskápastríð
19.30 Ísskápastríð
20.00 Friends
20.25 Kevin Can Wait
20.50 Modern Family
21.15 Seinfeld
21.45 Six Robots and Us
22.50 Veep
23.20 Arrow
00.05 Kevin Can Wait
00.30 Modern Family
00.55 Friends
01.20 Tónlist

09.15 20th Century Woman
11.15 Fly Away Home
13.00 Ocean’s Thirteen
15.05 20th Century Woman
17.05 Fly Away Home
18.55 Ocean’s Thirteen
21.00 Harry Potter and the Half-
Blood Prince
23.35 Table 19
01.00 Masterminds
02.35 Harry Potter and the Half-
Blood Prince

08.00 HSBC Champions  Útsend-
ing frá HSBC Champions á Heims-
mótaröðinni.
11.00 US Women’s Open  Útsend-
ing frá US Women’s Open 2019.
12.55 2019 PGA Tour Year in 
Review
13.20 Golfarinn  Skemmtilegur 
þáttur um allar hliðar golfiðkunar 
í umsjón Hlyns Sigurðssonar og 
Ragnhildar Sigurðardóttur. Í þætt-
inum er bæði fjallað um afreks-
kylfinga sem og hinn almenna 
kylfing.
13.55 The Players Champion ship 
 Útsending frá lokadegi The Play-
ers Championship á PGA-móta-
röðinni.
19.10 Australian PGA Champion-
ship  Útsending frá Australian PGA 
Championship á Evrópumóta-
röðinni.
22.45 Turkish Airlines Open  Út-
sending frá Turkish Airlines Open 
á Evrópumótaröðinni.

08.00 KrakkaRÚV
08.01 MóiMouk
08.12 SímonSimon
08.17 Friðþjófur forvitni
08.40 Bubbi byggir
08.51 Konráð og Baldur
09.04 Snjókarlinn og snjóhundur-
inn
09.28 Ruddalegar rímur - Fyrri 
hluti
09.57 Jólasveinarnir Kertasníkir
10.05 Níkó og litli bróðir
11.20 Rokkhundur
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.20 Veður
13.25 Jóladagatalið: Jólakóngur-
inn  Karvel er níu ára og býr í Silfur-
skógi með fjölskyldu sinni. Hann 
hefur ákveðið að jólin í ár verði 
betri en nokkru sinni fyrr. Margt 
getur komið í veg fyrir að það 
rætist og þess vegna hefur hann 
undirbúið sig sérstaklega vel. En 
samt verða jólin allt öðruvísi en 
hægt var að ímynda sér.
13.45 Klukkur um jól
14.40 Frosinn Frozen  Óskars-
verðlaunateiknimynd frá Disney 
sem fjallar um konungdæmi þar 
sem eilífur vetur ríkir vegna álaga 
sem nýkrýnda drottningin Elsa 
lagði á landið. Anna, systir hennar, 
er haldin óbilandi bjartsýni og 
ákveður að leggja í ferðalag til að 
finna Elsu og fá hana til að aflétta 
álögunum. Henni til aðstoðar eru 
ísflutningamaðurinn Kristján, 
hreindýrið Sveinn og hressi snjó-
karlinn Ólafur. Myndin er talsett á 
íslensku en er sýnd á sama tíma á 
RÚV2 með ensku tali. e.
16.20 Artúr bjargar jólunum 
17.55 Útvarpsmessa
18.55 Nóttin var sú ágæt ein
19.10 Jólatónleikar Sinfóníunnar
20.00 Paradísarbíóið Cinema 
Paradiso
22.00 Helgistund á jólanótt
23.00 The Man Who Knew Infinity 
Maðurinn sem skildi óendan-
leikann  Sannsöguleg kvikmynd 
um ævi og störf indverska stærð-
fræðingsins og frumkvöðulsins 
Srinivasa Ramanujan sem ferð-
aðist frá Indlandi til Cambridge 
árið 1913 til að nema stærðfræði 
við Trinity háskólann. Þar kynntist 
hann breska prófessornum G.H. 
Hardy og á milli þeirra myndaðist 
einstök vinátta. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
00.45 Rain Man Regnmaðurinn 
02.55 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 The King of Queens
08.45 How I Met Your Mother
09.05 Malcolm in the Middle 
09.30 Superstore
09.50 Speechless 
10.15 Single Parents 
10.35 Life in Pieces
11.00 American Housewife
11.20 Will and Grace
12.00 Shrek 2 - ísl. tal
13.30 Litla stóra pandan - ísl. tal
15.00 Home - ísl. tal
16.30 Turbo - ísl. tal
18.00 Jólatónlist
20.00 Trading Places
22.00 Beauty and the Beast  Ævin-
týrið um Fríðu og dýrið segir frá 
prinsi í álögum sem verður ekki 
aflétt nema einhver stúlka verði 
ástfangin af honum áður en rós 
sem geymd er í höll hans deyr. En 
hver getur elskað jafn önuga og 
forljóta skepnu eins og hann?
00.10 Pitch Perfect 2  Söngsveitin 
skemmtilega The Barden Bellas 
er mætt á svæðið aftur í sama 
stuðinu og síðast. Nú ákveða 
stelpurnar í söngflokknum The 
Barden Bellas að taka þátt í sjálfri 
heimsmeistarakeppni söngsveita.
02.00 You, Me and Dupree

07.00 HM í pílukasti 2019
11.00 Sporðaköst
11.35 Sporðaköst
12.05 Sporðaköst
12.35 HM í pílukasti 2019
16.35 Blackburn - Wigan  Útsend-
ing frá leik í ensku 1. deildinni.
18.15 Domino’s körfuboltakvöld 
kvenna
19.20 Domino’s körfuboltakvöld 
karla
21.00 Seinni bylgjan  Markaþáttur 
Olís deildarinnar í umsjón Henrys 
Birgis Gunnarssonar.
22.30 Ítölsku mörkin   Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
23.00 Spænsku mörkin   Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
23.30 Football League Show 
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
00.00 UFC Fight Night: Edwards 
vs Nelson  Útsending frá UFC Fight 
Night í London þar sem Gunn-
ar Nelson mætir Leon Edwards í 
búrinu. Í lokabardaga kvöldsins 
mætast þeir Darren Till og Jorge 
Masvidal.

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð  
 dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.15 Kirkjan og þjóðin Á þjóð- 
 kirkjan erindi á 21. öld?
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Jólin - Með okkar augum
14.00 Útvarpsleikhúsið: Litlu  
 jólin
15.00 Jólin hennar Ellu
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jól með Jónasi Hallgríms- 
 syni
17.00 Húmar að jólum
17.45 HLÉ
18.00 Aftansöngur í Dóm- 
 kirkjunni
19.00 Jólatónleikar Útvarpsins
20.00 Jólavaka Útvarpsins
21.50 Hvit jól. Í rökkrinu. Smá- 
 saga
22.00 Veðurfregnir
22.05 Jólaóratorían
00.25 Næturútvarp Rásar 1

fyrir forvitna

Rás 1 býður til 
veislu um jólin

Kynnið ykkur fjölbreytta dagskrá 
Rásar 1 á RÚV.is

ALLT BREYTIST,
               EKKERT 
                HVERFUR

NÝÁRSÓPERA Ú
TVARPSIN

S

BRÚÐKAUP FÍGARÓS

ÓRATORÍAN 
MESSÍAS

HEILINN 
HANS 
AFA

GRÁR 
JÓLA-
KÖTTUR

KIRKJAN 
OG ÞJÓÐIN

SKÁLDIÐ 
OG HINN 
SVOKALLAÐI 
HEIMUR 

FERÐALÖG 
BÓKAFÓLKSINS 

OLGA TOKARCZUK 

VIÐ 
GUÐ

ÉG ÆTLAÐI 
AÐ VERÐA 
SMIÐUR

ÖLLU ER AÐ 
LJÚKA, ALLT ER 
AÐ BYRJA

VÍKINGUR 
LEIKUR 

BEETHOVEN
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Jóladagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Latibær
08.25 Saving Santa
09.45 Skrímslafjölskyldan
11.15 Cats & Dogs
12.40 Foodfight!
14.10 A Dog’s Way Home
15.45 Christmas All Over Again
17.05 Jólatónleikar Fíladelfíu -
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.40 Lego myndin 2  Stór-
skemmtileg teiknimynd fyrir alla 
fjölskylduna. 
20.25 Víkingalottó
20.30 Spider-Man: Into the Spider 
Verce  Mögnuð mynd með stór-
góðum leikurum. Hér er um að 
ræða hliðarævintýri frá hinum 
venjulegu Spider-Man-myndum 
þar sem aðalsöguhetjan er Miles 
Morales sem telur sig hinn eina og 
sanna köngulóarmann.
22.25 Bohemian Rhapsody 
 Mögnuð Óskarsverðlaunamynd 
frá 2018 þar sem farið er yfir feril 
sveitarinnar allt frá byrjun, með 
sérstakri áherslu á hlut píanóleik-
arans, laga- og textahöfundarins 
og eins besta söngvara allra tíma, 
Freddies Mercury.
00.10 Adrift  
01.45 Darkest Hour 
03.50 Paul, Apostle of Christ  

09.55 Landhelgisgæslan
11.30 Landhelgisgæslan
11.55 Gulli byggir
18.30 Gulli byggir
19.10 Modern Family
19.35 Kevin Can Wait
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Splitting Up Together
21.15 Gasmamman
22.00 Batwoman
22.45 Supergirl
23.30 Modern Family
23.55 Kevin Can Wait
00.20 Friends
00.45 Tónlist

09.55 The Jane Austen Book Club
11.40 Dressmaker
13.40 Can You Ever Forgive Me
15.25 The Jane Austen Book Club
17.15 Dressmaker
19.15 Can You Ever Forgive Me
21.00 Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 1
23.25 Three Billboards Outside 
Ebbin, Missouri
01.20 The Snowman
03.15 Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 1

08.15 KPMG Women’s PGA 
Champ ionship  Útsending frá 
KPMG Women’s PGA Champions-
hip á LPGA-mótaröðinni.
11.15 BMW PGA Championship 
 Útsending frá BMW PGA Champ-
ionship á Evrópumótaröðinni.
16.30 Golfarinn  Skemmtilegur 
þáttur um allar hliðar golfiðkunar 
í umsjón Hlyns Sigurðssonar og 
Ragnhildar Sigurðardóttur. 
17.05 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
17.55 US Open  Útsending frá loka-
degi US Open 2019.
20.00 Shane Lowry Documentary 
 Heimildaþáttur um Shane Lowry 
sem vann The Open Champion-
ship í sumar.
20.30 The Open Championship
23.10 2019 Playoffs Official Film

07.35 KrakkaRÚV
07.36 Bubbi byggir 
07.47 Símon 
07.52 Sígildar teiknimyndir 
07.59 Líló og Stitch 
08.21 Fjórði vitringurinn 
08.47 Snædrottningin 
09.10 Ruddalegar rímur - Fyrri 
hluti 
09.40 Lói - þú flýgur aldrei einn
11.00 Jólaveröld sem var Fúmm 
fúmm fúmm
11.55 Fanný og Alexander 
14.55 Leonard Bernstein: 
Hundrað ára ártíð 
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Pósturinn Páll 
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.30 Jólastundin  Í Jólastund-
inni fer Björgvin Franz með 
okkur á ævintýralega fjölskyldu-
skemmtun þar sem allt getur 
gerst. Við hittum Kugg, Málfríði og 
mömmu hennar sem eru alls ekki 
í neinu jólastressi. Við sögu þeirra 
blandast söngatriði, dansatriði 
og jólagjafir sem lifna við. Svo er 
aldrei að vita nema jólakötturinn 
komi í heimsókn. 
20.20 Inside Out Á röngunni 
 Margverðlaunuð teiknimynd 
frá Disney um stúlkuna Dagnýju 
sem er nýflutt ásamt foreldrum 
sínum á nýjan stað og byrjuð í 
nýjum skóla. Innra með henni 
bærast tilfinningarnar Gleði, Sorg, 
Óbeit, Reiði og Ótti sem eru ekki 
alveg sammála um hvernig best 
sé að bregðast við þessum nýju 
aðstæðum. Myndin hlaut Óskars-
verðlaun sem besta teiknimynd 
ársins 2015. Myndin er með ís-
lensku tali en er sýnd á sama tíma 
á RÚV 2 með ensku tali.
21.55 Vesalingarnir Les Miséra-
bles 
23.05 The English Patient Enski 
sjúklingurinn  Margverðlaunuð 
kvikmynd frá 1996 um mann sem 
liggur þungt haldinn á Ítalíu eftir 
flugslys við lok seinni heimsstyrj-
aldar. Ung hjúkrunarkona annast 
hann, en maðurinn virðist hafa 
misst minnið í slysinu. Smátt og 
smátt rifjast upp atvik úr lífi hans 
þar sem ástir, svik og stjórnmála-
klækir koma við sögu. Myndin 
hlaut níu Óskarsverðlaun, meðal 
annars sem besta myndin. Leik-
stjóri: Anthony Minghella. Aðal-
hlutverk: Ralph Fiennes, Juliette 
Binoche, Willem Dafoe og Kristin 
Scott Thomas. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
01.40 Dagskrárlok

08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 The King of Queens 
08.45 How I Met Your Mother 
09.05 Malcolm in the Middle 
09.30 Superstore 
09.50 Speechless 
10.15 Single Parents 
10.35 Life in Pieces
11.00 American Housewife 
11.20 Will and Grace
13.35 Kung Fu Panda - ísl. tal
15.10 Bruce Almighty
16.50 Jól með Sissel
18.20 Coco - ísl. tal
20.00 Albatross  Tómas er ungur og 
ástfanginn maður sem ákveður að 
leggja framtíðarplönin á hilluna til 
að elta kærustu sína vestur á firði. 
21.30 Pirates of the Caribbean. 
Salazar’s Revenge  Jack Sparrow 
skipstjóri á á brattann að sækja 
enn á ný þegar illvígir draugar, 
undir stjórn erkióvinar hans 
Salazar skipstjóra, sleppa úr þrí-
hyrningi djöfulsins, ákveðnir í að 
drepa hvern einasta sjóræningja á 
sjó .. þar á meðal hann. 
23.40 Guardians of the Galaxy 
Vol. 2

07.20 Sampdoria - Juventus
09.00 Barcelona - Deportivo
10.40 Valur - Breiðablik  Útsending 
frá úrslitum Lengjubikars kvenna 
þar sem Valur og Breiðablik 
mætast.
12.25 Úrslitaleikur. ÍA - KR  Út-
sending frá úrslitaleik Lengju-
bikarsins.
14.20 KR - ÍR: Leikur 5  Útsending 
frá oddaleik KR og ÍR í úrslitum 
Domino’s-deildar karla.
16.25 Pepsi Max Mörk karla
18.45 Pepsi Max Mörk kvenna
20.00 At the Heart of Gold: Inside 
the USA Gymnastics Scandal 
 Heimildarmynd frá HBO sem 
fjallar um hneykslið sem skók 
íþróttaheiminn árið 2017 þegar 
upp komst að Larry Nassar sem 
var læknir bandaríska fimleika-
landliðsins varð uppvís að kyn-
ferðislegu ofbeldi og misnotkun 
á fjölda stúlkna sem hann hafði 
unnið með á sínum ferli.
21.30 What’s My Name. Muham-
mad Ali  Einstök heimildarmynd 
frá HBO í tveimur hlutum um einn 
þekktasta bardagamann heims, 
Muhammad Ali. 
22.55 Super Bowl LIII. LA Rams - 
New England Patriots  Útsending 
frá Super Bowl LIII þar sem LA 
Rams og New England Patriots 
mætast.

RÚV RÁS EITT
08.00 Klukknahringing
08.10 Tónlist að morgni jóladags
09.00 Úr þjóðarkviku: Jón 
 Árnason
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.15 Kirkjan og þjóðin Af hverju 
 höfum við þjóðkirkju?
11.00 Guðsþjónusta í Glerár-- 
 kirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.05 Jólalag Ríkisútvarpsins
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 „Ég ætlaði að verða  
 smiður“ Byggingalist  
 Manfreðs Vilhjálmssonar
14.00 Grár jólaköttur
15.00 Við Guð 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jólatónleikar Kammer- 
 sveitar Reykjavíkur
17.35 Heldurðu að ég hafi aldrei  
 átt móður?
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Á vit aftureldingarinnar
18.39 Englajól
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óratorían Messías
21.35 Hvít jól - Jólagleði. Smá-
 saga
21.49 Hvít jól - Jólakjólarnir. 
 Smásaga
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Við höldum heilög jól
23.00 Jómfrúfæðing
23.45 Hvít jól. Smásaga
00.00 Fréttir
00.05 Tendrum senn á trénu 
 bjarta
00.53Næturútvarp Rásar 1

DAGSKRÁ

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Gleðilega hátíð!

Jóladagskráin
 á Hringbraut
Fylgstu með!
Þriðjudagur 24. desember, 
Aðfangadagur
21:00 Á Biblíuslóðum
Heimsókn í borgina helgu, 
Jerúsalem fyrir botni 
Miðjarðarhafs og saga hennar 
rakin í máli og myndum.

Miðvikudagur 25. desember, 
Jóladagur
20:00 Fríkirkjan í 120 ár 
Saga stærstu timburkirkju 
Íslands og eins helsta kennileitis 
Reykjavíkur rakin í máli og 
myndum, söng og tónum.

Fimmtudagur 26. desember, 
Annar í jólum
21:00 Hjúkrun í máli og 
myndum
Reikað um sögusýningu Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga í 
tilefni af aldarafmæli félagsins.

Föstudagur 27. desember
20:00 Kaffibrúsakarlanir 
Kaffibrúsakarlarnir – Leikararnir 
Gísli Rúnar Jónsson og Júlíus 
Brjánsson rifja upp tilurð og 
töfra Kaffibrúsakarlanna.

Laugardagur 28. desember
20:30 Goðsögnin Þorvaldur 
Halldórsson
Persónulegt og einlægt viðtal 
Sigmundar Ernis við einn 
dáðasta söngvara þjóðarinnar.

21:30 Gengið á Alpana
Gengið á Alpana – slegist í 
för með íslenskum gönguhópi 
sem leggur leið sína yfir helstu 
fjallaskörðin í ítölsku Öpunum.

Sunnudagur 29. desember
21:30 Gengið á Dólómítana
Gengið á Dólómítana – einhver 
hættulegasta fjallaleiðin í Brenta 
Dólómítunum farin með aðstoð 
ítalskra fjallaleiðsögumanna.

Þriðjudagur 31. desember
21:00 Stóru málin 
uppgjörsþáttur ársins
Bjartmar og Valur fara yfir 
Stóru málin á árinu með góðum 
gestum.

Miðvikudagur 1. janúar
20:00 Söfnin á Íslandi  
– Flugsafn Íslands
Söfnin á Íslandi – nokkur 
áhugaverðustu söfn 
landsins skoðuð með aðstoð 
safnvarða; Flugsafn Íslands og 
Norðurslóðasafnið.
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Annar í jólum
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Bangsi og dóttir nornar-
innar
09.05 Skoppa og Skrítla á tíma-
flakki
10.10 Sonur Stórfótar
11.40 Lego DC Super Hero Girls. 
Super-Villain High
12.55 Jólaþáttur Gumma og Sóla
14.20 Daphne & Velma
15.40 Shallow Hal
17.35 The Simpsons
18.00 The Middle
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Smallfoot
20.15 Fantastic Beasts: The 
Crimes of Grindelwald
22.30 The Game
00.35 Her  Dramatísk mynd með 
gamansömu ívafi sem gerist 
í náinni framtíð með Joaquin 
Phoenix, Amy Adams og Scar-
lett Johansson í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um einmana rit-
höfund sem finnur ástina á hinum 
ólíklegasta stað, í nýrri tegund af 
stýriforriti í símanum hans sem 
er sagt að sé hannað til að mæta 
öllum þörfum notandans … og það 
eru engar ýkjur.
02.40 Man of Steel  Stórmynd frá 
2013 um ungan mann með ofur-
krafta. Hann kom frá framandi 
plánetu sem ungbarn og ólst upp 
á sveitabæ en komst fljótt að því 
að hann var öðruvísi en önnur 
born. 

08.00 Allir geta dansað
19.40 Allir geta dansað
21.40 Modern Family
22.05 Kevin Can Wait
22.30 Friends
22.55 Seinfeld
23.20 Outlander
00.20 The Simpsons
00.45 American Dad
01.10 Modern Family
01.35 Kevin Can Wait
02.00 Friends
02.25 Tónlist

10.10 Matilda
11.50 Broken Flowers
13.35 Crazy, Stupid, Love
15.35 Matilda
17.15 Broken Flowers
19.00 Crazy, Stupid, Love
21.00 Harry Potter and the 
Deathly Hallows. Part 2
23.15 Charlie Wilson’s War
01.00 Popstar. Never Stop Never 
Stopping
02.30 Harry Potter and the 
Deathly Hallows. Part 2

08.00 BMW Ladies Championship 
 Útsending frá BMW Ladies Champ-
ionship á LPGA-mótaröðinni.
13.20 Golfarinn  Skemmtilegur 
þáttur um allar hliðar golfiðkunar 
í umsjón Hlyns Sigurðssonar og 
Ragnhildar Sigurðardóttur. 
13.50 Shane Lowry Documentary 
 Heimildaþáttur um Shane Lowry 
sem vann The Open Championship 
í sumar.
14.20 BMW Championship  Út-
sending frá lokadegi BMW Champ-
ionship á PGA-mótaröðinni.
20.25 Scottish Open  Útsending frá 
lokadegi Scottish Open á Evrópu-
mótaröðinni.
23.15 QBE Shootout  Útsending frá 
QBE Shootout á PGA-mótaröðinni.

08.00 KrakkaRÚV
08.01 Tulipop
08.04 Friðþjófur forvitni 
08.26 Nellý og Nóra 
08.33 Begga og Fress 
08.46 Bubbi byggir 
08.57 Símon 
09.02 Alvinn og íkornarnir 
09.13 Stuðboltarnir 
09.24 Konráð og Baldur 
09.37 Hvolpasveitin 
10.00 Ástríkur á Goðabakka 
11.25 Hátíðartónleikar Kristjáns 
Jóhannssonar
12.20 Atómstöðin  Kvikmynd 
byggð á samnefndri skáldsögu 
Halldórs Laxness. Myndin fjallar 
um unga sveitastúlku sem þarf 
að fóta sig í Reykjavík eftir seinna 
stríð og litríkar persónur sem á 
vegi hennar verða. Aðalhlutverk: 
Tinna Gunnlaugsdóttir, Gunnar 
Eyjólfsson, Jónína Ólafsdóttir, 
Helgi Björnsson, Sigrún Edda 
Björnsdóttir o.fl. Leikstjóri: Þor-
steinn Jónsson. e.
14.00 Jólin hjá Claus Dalby 
14.10 Vindur í seglum 
16.15 Sætt og gott - jól 
16.25 Gerð Hross í oss
17.15 Táknmálsfréttir
17.25 Paddington 
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.30 Jólalandinn
20.05 Kaf  Ný íslensk heimildar-
mynd um ungbarnasund Snorra 
Magnússonar í sundlaug Skálatúns 
í Mosfellsbæ. Snorri er frum-
kvöðull í ungbarnasundi á Íslandi 
og hefur verið í lauginni í 28 ár þar 
sem hann tekur á móti ungbörn-
um sex daga vikunnar. Leikstjórn: 
Elín Hansdóttir, Hanna Björk Vals-
dóttir og Anna Rún Tryggvadóttir.
21.20 Brot   Katrín Gunnarsdóttir 
er metnaðarfull rannsóknarlög-
reglukona með augastað á stöðu 
yfirmanns rannsóknardeildar-
innar. Þegar eldri karlmaður finnst 
myrtur við Reykjavíkurhöfn undir 
óvenjulegum kringumstæðum 
og Katrín er kölluð á vettvang fer 
af stað atburðarás sem hún hefur 
litla stjórn á.
22.15 Vesalingarnir Les Misér-
ables 
23.15 Hross í oss   Margverðlaun-
uð íslensk kvikmynd. Átakanleg 
sveitarómantík þar sem varpað 
er ljósi á hið mennska í hrossinu 
og hrossið í manninum. Örlaga-
sögur af fólki í sveit frá sjónarhól 
hestsins. Sólveig elskar Kolbein 
og Kolbeinn elskar Sólveigu en 
Kolbeinn elskar líka merina Gránu 
sem aftur á móti elskar folann 
Brún. Aðalhlutverk: Ingvar Eggert 
Sigurðsson, Charlotte Bøving, 
Jóhann Páll Oddsson. Leikstjóri: 
Benedikt Erlingsson. e.
00.30 Dagskrárlok

08:00 Everybody Loves Raymond 
08:20 The King of Queens 
08:45 How I Met Your Mother 
09:05 Malcolm in the Middle
09:30 Superstore 
09:50 Speechless 
10:15 Single Parents 
10:35 Life in Pieces
11:00 American Housewife
11:25 Shrek Forever After - ísl. tal
13:00 Kung Fu Panda 2 - ísl. tal
14:30 Everton - Burnley   Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
17:00 Jólagestir Björgvins 2019
19:10 Bílar 3 - ísl. tal
20:50 Love Actually
23:00 Vonarstræti  Móri (Þorsteinn 
Bachmann) er rithöfundur og 
bóhem sem finnur hvergi frið fyrir 
óbærilegum minningum annars 
staðar en á botni flöskunnar. 
00:30 Star Wars: The Last Jedi  Eftir 
að hafa tekið sín fyrstu skref í átt 
að því að verða jedi-riddari heldur 
Rey á vit ævintýra ásamt Luke Sky-
walker, Leiu prinsessu og hinum 
dyggu Poe og Finn þar sem þau 
eiga eftir að uppgötva leyndar-
dóm kraftsins og fortíð sem var 
þeim hulin.
03:05 If I Stay

07.00 Oxford United - Manchester 
City  Útsending frá leik í enska 
deildabikarnum.
08.40 Ensku deildabikarmörkin 
 Leikirnir í enska deildabikarnum, 
League Cup, gerðir upp.
09.10 Manchester City - Watford 
 Útsending frá leik í úrslitum FA 
bikarsins.
10.55 Barcelona - Real Madrid 
 Útsending frá leik, El Clasico í 
spænsku úrvalsdeildinni.
12.35 Philadelphia Eagles - Dallas 
Cowboys
14.55 Brentford - Swansea  Bein 
útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
17.10 Leeds - Preston North End 
 Bein útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
19.25 Reading - QPR  Bein útsend-
ing frá leik í ensku 1. deildinni.
21.30 What’s My Name: Muham-
mad Ali  Einstök heimildarmynd 
frá HBO í tveimur hlutum um einn 
þekktasta bardagamann heims, 
Muhammad Ali. Hér er sögð saga 
þessa merka manns sem talaði 
fyrir réttindum minnihlutahópa 
og þá sem skortir rödd. Í þess-
ari mynd eru sýnd myndbrot af 
meistaranum sem aldrei hafa 
birst áður. 
22.50 UFC Fight Night: Nelson 
vs Burns  Útsending frá UFC Fight 
Night í Kaupmannahöfn þar sem 
Gunnar Nelson mætir Gilbert 
Burns.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð  
 dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tónlist að morgni annars  
 í jólum
08.00 Morgunfréttir
08.05 Kerti, spil og skata
09.00 Fréttir
09.05 Meistari Jakob
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.15 Kirkjan og þjóðin
11.00 Guðsþjónusta í Linda- 
 kirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00 Ferðalög bókafólksins  
 Olga Tokarczuk
14.00 Heilinn hans afa(1 af 3)
15.00 Við Guð(2 af 4)
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Svartar fjaðrir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Áritaða eintakið af Kreutz- 
 ersónötunni. Smásaga
18.30 Jólin hennar ömmu
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Hátíðartónleikar
20.07 Gleðileg jól elsku amma  
 og afi
21.00 Jól með Jónasi  
 Hallgrímssyni
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Englabörn og Virðulegu  
 forsetar
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Slakaðu á 
með Slökun

g Lítil orka
g Þróttleysi
g Veik bein
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g Kölkun líffæra
g Óreglulegur hjartsláttur
g Kvíði
g Streita
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SÖNGLEIKJAVIÐBURÐUR
JÓLAHÁTÍÐARINNAR

J A M E S

C O R D E N
J U D I

D E N C H
J A S ON

D E R U L O
I D R I S

E L B A
J E N N I F E R

H U D S O N

I A N

M CK E L L E N
TAY L O R

S W I F T
R E B E L

W I L S ON
F R A N C E S C A

H AY WA R D

I N T R O D U C I N G

ÁLFABAKKI

FRUMSÝND 
26. DESEMBER

Í LEIKSTJÓRN TOM HOOPER 
BYGGÐ Á SÖNGLEIK ANDREW LLOYD WEBBER 

OG SÖGU T.S. ELIOT
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Hátíðar-
       dagskrá
  Rúv

okkar allra

19:30 Jólastundin
20:15 Á röngunni - Inside Out 
22:00 Vesalingarnir - Les Misérables
23:10 Enski sjúklingurinn - English Patient

19:30 Jólalandinn
20:05 Kaf
21:25 Brot
22:15 Vesalingarnir - Les Misérables 
 
    

19:45 Árið með Gísla Marteini
21:10 Séra Brown - Father Brown
22:00 Vesalingarnir - Les Misérables 
23:00 Hjartasteinn
 

19:40 Íþróttamaður ársins 2019
20:50 Simone Biles: Hugrekki og þor
22:15 Vesalingarnir - Les Misérables 
23:20 Kaldaljós

19:40 Dagur í lífi landans - samantekt
21:00 Vesalingarnir - Les Misérables 
22:05 Ég, Tonya  - I, Tonya

19:55 Menningin - Annáll
20:30 Saga fótboltaþjóðar - A Nation’s Story 
21:45 Vesalingarnir - Les Misérables 
23:00 Tár úr steini

17:00 Krakkafréttaannáll 2019
17:30 Krakkaskaup 2019
20:00 Ávarp forsætisráðherra
20:20 Íþróttaannáll 2019
21:20 Fréttaannáll 2019
22:30 Áramótaskaup 2019

10:15 Nýárstónleikar í Vínarborg  
18:05 Páll Pampichler og Karlakór Reykjavíkur
19:30 Svanurinn
21:05 Brot
22:00 Samfélagsmiðillinn - Social Network

19:40 Þvert á tímann
21:25 Vinnustofa - Atelier12
22:20 Okkar á milli

Jóladagur Annar 
    í jólum 27.des.

28. des. 29. des. 30. des.

Gamlársdagur

Nýársdagur
2. jan.



KVIKMYNDIR

The Rise of Skywalker

Leikstjórn: J.J. Abrams
Aðalhlutverk: Daisy Ridley, Adam 
Driver, John Boyega, Oscar Isaac, 
Anthony Daniels

Með hverri nýrri Stjörnustríðs-
mynd frá veldi gráðugu músarinn-
ar þyngist stöðugt straumur þeirra 
Máttlausu þegar þeir veifa vega-
bréfi útgefnu og stimpluðu fyrir 
lifandis löngu í vetrarbraut sem 
er svakalega langt í burtu, og óska 
eftir hugmyndafræðilegri vernd 
fyrir ævintýraljóma bernskunnar.

Dulbúnum sem yfirveguðum og 
hlutlægum kvikmyndagagnrýn-
anda hefur einum af síðustu alvöru 
Star Wars-aðdáendunum tekist 
að læða sér inn á síður útbreidd-
asta dagblaðs smástirnakerfisins í 
allra, allra, allra síðustu tilrauninni 
til þess að beina stríðum ranghug-
myndastraumi höfuðlausa hersins 
í rétta sorppressu og koma aftur á 
röð og reglu í æskudraumalandi 
með einfaldri ábendingu um að 
báðar eru The Last Jedi og The Rise 
of Skywalker góðar Stjörnustríðs-
myndir.

Hvernig má annað vera þar sem 
báðar eru þær alvöru Star Wars-
myndir þótt önnur hafi horft til 
framtíðar á meðan hin er grátbólg-
inn óður til dásamlegrar fortíðar, 
þakin gæsahúð sem spratt fram 
1977 og hefur hríslast áfram yfir 42 
ár og á að fá að gera það óhindrað 
um ókomna tíð …

Níundi og síðasti kaf linn í 
hádramatískri geimsápuóperunni 
sem kennd er við Geimgenglana 
er epískt meistaraverk. Nei, djók. 
Hún er margslunginn gallagripur 
en fegurðin, nostalgían og tilfinn-
ingaþrungin tengsl áhorfendanna 
sem eru með gilt boðskort í þetta 
partí lætur hana, eins og Skywal-
kerana, rísa undir öllum göllunum.

Þótt ég sé í það minnsta tveimur 
árum yngri en „Baby Yoda“ er ég 
samt nógu gamall til þess að muna 
vel þá stórkostlegu tíma þegar eina 
krafan sem gerð var til Star Wars 
var að það væri skemmtilegt.

Allt fór þetta á versta veg þegar 
heilagur Lúkas gerði eftir langa bið 
kengsúran forleik að skemmtileg-
ustu kvikmyndatrílógíu allra tíma 
sem varð að Brexit milli stjörnu-

kerfa. Pólitískum leiðinleika þar 
sem Mátturinn varð einhvers 
konar blóðsjúkdómur sem meiri 
líkur voru á að hægt væri að greina 
á Húð og kyn frekar en skynja 
órætt af lið sem tengir okkur öll 
saman.

Sandaldan misstigin
Við hörkuðum okkur nú samt í 
gegnum þetta saman og fengum 
útrás fyrir vonbrigðin og gremjuna 
með því að beina öllu saman að Jar 
Jar Binks. Ekkert óeðlilegt við það.

Verst bara að illu öf lin fengu að 
bulla, krauma og rugla í kollinum 
á óhörðnuðum og illa uppöldum 
Star Wars-aðdáendum sem ákváðu 
síðan að missa endanlega vitið 
þegar Disney fékk J.J. Abrams til 
þess að gera illa dulbúna en hress-
andi endurgerð af Star Wars anno 
1977 og hefja þannig nýjan þríleik.

Allt betra en hitt
Frá yfirtökunni hefur Disney dælt 
út fimm Stjörnustríðsmyndum, 
sem allar eru betra og meira ekta 

Star Wars en forleikur Lucasar en 
í sturlaðri þversögn hefur sjúk asta 
liðið í okkar eigin röðum hrokkið 
svo heiftarlega af hjörunum að nú 
mæra þau glataðar epísóður I og II 
og hinn þó í það minnsta slarkfæra 
III kaf la á kostnað nýrri og miklu 
skemmtilegri mynda. Takið eftir 
orðinu: SKEMMTILEGRI sem er 
það eina sem Star Wars á að hverf-
ast um.

Jar Jar snýr aftur
Undanfarin tvö ár hafa meintir 
Stjörnustríðsaðdáendur gert Rian 
Johnson og áttunda kaf lann, The 
Rise of Skywalker, að Jar Jar og 
djöf last sem óðir á myndinni og 
láta ekki síst, að því er virðist, í 
óbærilegri eymd þvingaðs hreinlíf-
is, vaxandi fjölda og styrk kvenna 
í þessum heimi fara stjórnlaust í 
taugarnar á sér.

Kannski þess vegna sem þeir 
virðast ætla að höggva með batt-
eríslausum geislasverðum sínum 
í sama knérunn núna þar sem það 
er rosalegt „girl power“ í The Rise 

of Skywalker og þótt aðalhetjan 
okkar, hún Rey, glansi sem aldrei 
fyrr er þetta svolítið mikið myndin 
hennar elsku Leiu, prinsessunnar 
okkar allra.

Annars sýnir endurtekinn kór-
söngur hinna neikvæðu núna best 
fram á hversu ringlaður þessu 
mannskapur er vegna þess að 
fyrir utan stelpumáttinn er þessi 
lokahnykkur J.J. Abrams leiftur-
sókn gegn Johnson og The Last 
Jedi og hér er kerfisbundið og oft 
með miklum stæl lokað á allar þær 
áhugaverðu og spennandi leiðir 
sem Johnson reyndi að feta til þess 
að sulla gamla, góða, bláa Stjörnu-
stríðsvíninu á breyttar tunnur og 
belgi nýrra tíma.

Það er nefnilega svo geggjað að 
báðar eru þessar myndir góðar Star 
Wars-myndir. Þrátt fyrir óþarfa 
útúrdúra og of stóran skammt af 
sýru í The Last Jedi og hreinan og 
beinan kjánaskap, hriplekt handrit 
og hnökra í framvindu sögunnar í 
The Rise of Skywalker.

Þar þeytist Abrams í allar áttir og 

virðist finnast hann þurfa að fara 
voða víða til þess að hnýta sem 
f lesta lausa enda, loka mörgum 
sögum og kveðja alla þessa gömlu, 
góðu og nýju vini. Og auðvitað 
taka til eftir Rian Johnson sem 
hann gerir af miklu meira kappi og 
stælum en forsjá.

Gyllta sameiningartáknið
Þannig að eftir stendur skældur 
þríleikur, í raun tvíhleypa með 
feitri tímasprengju, bráðskemmti-
legum og áhugaverðum bastarði 
sem kemur þó ekki að sök vegna 
þess að þetta er gott Stjörnustríð 
með alls konar slaufum, borðum, 
rósum, f lúri og krúsídúllum fyrir 
okkur þessi upprunalegu sem 
skiljum, vitum og trúum.

Ég meina, hver tekur eftir eða er 
að pæla í einhverjum smá göllum 
og bjánalegum veilum í sögunni 
sem er hvort eð er bara „mcguffin“ 
sem hefur þann tilgang einan að 
keyra áfram atburðarás í þeim til-
gangi einum að fóðra fyrir okkur 
stórfenglega geimbardaga og til-
komumik lar sk ylmingar með 
geislasverðum í bland við mátulega 
hallærisleg samtöl og fíf lagang?

Hér eru að vísu stórfínir leikarar 
í góðum gír á öllum póstum með 
þau Daisy Ridley og Adam Driver, 
sem vinna feikilega vel með erfitt 
samband Rey og Kylo Ren, lang-
fremst meðal jafningja.

Síðan segir allt sem segja þarf 
um hversu mikið alvöru Stjörnu-
stríð þetta er að C-3PO fer á kostum 
núna þegar hann fær loksins að 
vera aftur memm í almennilegum 
ævintýraleiðangri þannig að loks-
ins fáum við að heyra fallegt berg-
mál skemmtilegustu og æsilegustu 
svaðilfara Han, Leiu, Luke og vél-
mennanna tveggja.

The Rise of Skywalker er einfald-
lega bara fantagóður lokakaf li sem 
skilur við alla, sem ekki eru ryðg-
aðir fastir, sátta og sæla. Alvöru 
Star Wars með tilheyrandi gæsa-
húð og táraf lóði.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Þetta er alvöru 
Stjörnustríðsmynd og frábær skemmt-
un. Fjögurra stjörnu mynd fyrir inn-
vígða og innmúraða en sleppur með 
þrjár á almennu geimfarrými. Hún ætti 
líka að geta virkað sem WD-40 á ein-
hverjar ryðgaðar barnssálir sem hafa 
villst í myrkri þoku hins illa.

Geggjaðir 
stjörnustælar 

Gamlir eftirlifandi vinir og kunningjar slást í enn eina almennilega lokaævintýraferð sem svíkur ekki enda nýliðarnir einnig í toppformi.

Friðurinn hefur verið rofinn og sameining-
artáknið sem Stjörnustríð var á gullöldinni 

sem hófst 1977, gegnum mögru árin og meira að 
segja hina myrku miðöld forleikjanna skelfilegu 

er orðið slíkt sundrungarafl að nördar, sem áður 
stóðu þétt saman gegn eineltistuddum og Trekkurum 

vega hver annan af blindri heimsku og fullkomnu skiln-
ingsleysi á Mætti og innsta kjarna Star Wars sem kemst 

ekki lengur í gegnum vitund okkar allra til þess að smyrja 
ryðgaðar barnssálir og þannig binda okkur öll saman.
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Meira
ferskt

Skeifan
Garðabær

Smáralind
Kringlan

Spöngin
Eiðistorg
Akureyri

Njarðvík
Selfoss

24. des Opið til 16  10-14  8-16  10-14
25. des Lokað Lokað Lokað Lokað
26. des Opnar 10 Lokað  10-24 Lokað
27. des 24  10-19  10-24 10-19
28. des 24  10-18  8-24  10-18
29. des 24  13-18  8-24  11-18
30. des 24  10-20  8-24 11-18:30
31. des Opið til 18  10-14  8-18  10-14
1. jan Opnar 12 Lokað  12-24 Lokað

Afgreiðslutími yfir hátíðarnar



Eftir tæpan áratug í Suð-
ur-Afríku og jólahald 
í steikjandi hita f luttu 
hjónin Bragi Þór Vals-
son og Christina Van 
Deventer aftur heim til 

Íslands og settust að á Hólmavík þar 
sem Strandafólk tók hlýlega á móti 
þeim. Hamfaravindarnir sem gengu 
yfir landið og miðin á aðventunni 
kaffærðu aftur á móti húsið þeirra 
svo úr varð heimsfrétt.

„Við f luttum héðan stuttu eftir 
hrun og höfum bara verið hérna 
tvisvar um jól á þessum átta árum 
sem við bjuggum í Suður-Afríku,“ 
segir tónlistarmaðurinn Bragi Þór 
Valsson sem stýrði drengjakór fyrir 
sunnan og hefur ekki skipt um takt 
þótt þau Christina Van Deventer 
hafi f lutt sig um set norður á 
Strandir.

„Ég er tónlistarkennari á Hólma-
vík og Christina vinnur í frístund-
inni í grunnskólanum,“ segir Bragi 
sem stjórnar um það bil helmingi 
kóranna, barna- og kvennakórnum, 
í bænum sem þrátt yfir smæðina 
telur þrjá til fjóra kóra.

Jólaandi liðinna ára vaknar
„Það hefur verið tekið afskap-
lega vel á móti okkur á Ströndum. 
Fólkið hérna er yndislegt og tekur 
vel á móti öllum sem hingað koma,“ 
segir Bragi. „Þetta er alveg magnað 
fólk og samfélag og almennt bara 
rosalega fínt að búa hérna.“

Þegar talið berst að gerólíku jóla-
haldi, sem að sjálfsögðu stjórnast 
ekki síst af gerólíku loftslagi suður í 
Afríku og norður á Ströndum, segir 
Bragi Strandir hafa áberandi yfir-
burði hvað jólastemninguna varðar. 
„Þau skreyta alveg rosalega hérna 
á Hólmavík og það þyrfti ekki að 
bæta miklu við til þess að geta aug-
lýst þetta sérstaklega sem jólaþorp.“

Bragi og Christina eyddu jólunum 
í fyrra á Íslandi og áttu þá heldur 
von á að þau myndu dansa í Afríku 
um næstu jól en þá gerðist eitt-
hvað innra með þeim báðum. „Það 

einhvern veginn small bara eitt-
hvað í hausunum á okkur báðum í 
myrkrinu og þótt okkur hefði ekk-
ert langað að flytja heim áður þá allt 
í einu vorum við til í það.“

Jólakúltúrsjokk
„Fyrstu jólin mín þarna vissi vinnu-
alkinn ég bara ekkert hvað ég ætti 
af mér að gera. Á ég ekkert að vera 
á haus í vinnu og bara sitja rólegur 
með fjölskyldunni, lesa, grilla og 
hafa það gott? Það var mjög óvenju-
legt,“ segir tónlistarmaðurinn öllu 
vanari því að syngja í eitthvað um 
tuttugu messum frá miðjum des-
ember og fram yfir áramót.

Stuttbuxnajól
Hægur aðdragandi jóla er jafn 
fáheyrður á Íslandi og að fólk 
grilli sér léttmeti á stuttbuxum á 
aðfangadagskvöld en mannskaða-
veður eru hins vegar algengari syðra 
þótt þar hverfi hús, skepnur og fólk 
ekki undir fönn. Steikjandi hiti, 
langvarandi þurrkar og skortur á 
rennandi vatni geta skapað lífs-
hættulegar aðstæður.

„Meirihluti þjóðarinnar býr líka 
í svo hræðilega lélegu húsnæði að 
það þarf ekki að hreyfa mikinn 
vind til þess að þau fari hreinlega í 
sundur,“ segir Bragi Þór sem hefur 
komist hjá því bæði að drepast úr 
hita og kulda.

„Hólmavík er ekki með hitaveitu 
en býr svo vel að vera með vara-
rafstöðvar þannig að við duttum 
aldrei út lengur en í tvo tíma,“ segir 
Bragi Þór um rauðan veðurofsann 
sem þeytti húsinu þeirra í heims-
pressuna eftir að myndbönd Braga 
af ósköpunum vöktu mikla athygli 
á samfélagsmiðlum.

Twitter fauk um koll
„Við eigum mikið af vinum í útlönd-
um og ég byrjaði að taka vídeó af 
þessu og setti á Twitter til þess að 
sýna þeim,“ segir Bragi og bendir 
á að fákunnátta hans á samskipta-
forritinu hefði verið slík að hann 
gerði sér enga grein fyrir áhrifa-
mætti þess. „Þetta fékk svo fárán-
lega mikið áhorf.“

Bragi brást við óvæntum vin-
sældunum með örari uppfærslum 
á fréttaskeytum frá Ströndum í 
takt við harðnandi atlögu bylsins 
að heimilinu. „Ég keyrði um bæinn 
daginn eftir og húsið okkar virtist 
vera það eina sem bara hvarf í skafl 
en snjórinn var svo blautur að það 
var eins og það væri búið að byggja 
snjóhús, lag eftir lag, utan um húsið 
okkar.“

Þegar Bragi birti myndband af 
umbreytingu hússins keyrði allt 
um koll á netinu og heimspressan 
bankaði í klakaklæðninguna með 
slíkum ákafa að Bragi endaði með 
að fá sér umboðsmann og koma 
upptökunum þannig í verð. „Ég 
er búinn að selja þetta töluvert til 
Spánar, Ítalíu, Bretlands og þetta 
fór allavega í sýningar á Weather 
Channel í Ameríku til dæmis.

Þetta myndband er komið með 
70.000 áhorf á Twitter en þetta eru 
engar rosalegar upphæðir en þetta 
safnast saman og kemur sér vel. 
Fimm þúsund kall hér og fimm þús-
und kall þar. Þetta kom mér ekkert 
smá á óvart,“ segir Bragi og bætir við 
að þrátt fyrir allt séu þau Christina 
orðin ýmsu vön og láti jólastorminn 
ekki raska ró sinni. 
toti@frettabladid.is
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Á ÉG EKKERT AÐ VERA 
Á HAUS Í VINNU OG 

BARA SITJA RÓLEGUR MEÐ 
FJÖLSKYLDUNNI, LESA, GRILLA 
OG HAFA ÞAÐ GOTT?

Það er ýmist Afríka eða Strandir hjá Christinu og Braga Þór sem eru flutt frá Suður-Afríku á Hólmavík úr sól í snjó.

SKILTAGERÐ
Ljósakassar

Ljósaskil
3D stafir

Hönnun
Ráðgjöf

Uppsetning

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Óskum viðskiptavinum okkar nær 
og fjær og landsmönnum öllum  

gleðilegra jóla

Gleðin kemur innanfráGleðin kemur innanfrá

Jólaöfganna á milli í 
skafli eða Afríkusól
Christina Van Deventer og Bragi Valsson hafa farið öfga og heims-
álfa á milli um jól. Grillað jólamatinn á stuttbuxum í Afríku og 
fennt í kaf á Ströndum í sögulegum veðurofsa aðventunnar.

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Alcoa Fjarðaál óskar landsmönnum gleðilegrar 
hátíðar og farsældar á komandi ári.

Gleðilega
 hátíð



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR
Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

FRÍTT KAFFI 
Í DESEMBER

Skúbb ísgerð   
Laugarásvegi 1 • 104 Reykjavík 

Ístertur

Þau sendu okkur ekki í fyrra 
er setning sem ég hef heyrt 
oftar með hverju árinu, í 

aðdraganda jólanna. „Eigum við 
þá nokkuð að senda þeim?“ Smám 
saman hefur jólasokkurinn, 
sem safnað hefur umslögunum, 
misst tilgang sinn. Þessi jól var 
hann ekki einu sinni sóttur ofan í 
kassann sem geymir jólaskrautið. 
Allir eru hættir að senda jólakort, 
ég þar með talinn. Mér finnst það 
leiðinlegt því það er engan veginn 
sambærilegt að fá jólakveðjur 
sendar með tölvupósti. Hand-
skrifuðu kortin með uppstilltu og 
vandræðalegu fjölskyldumynd-
unum höfðu mikinn sjarma.

En allt er víst breytingum háð. 
Ég sé að börnin mín hafa útbúið 
einhverjar fallegar gjafir í skól-
anum, sem bíða mín undir trénu. 
Gjafirnar hafa þó breyst frá því ég 
var barn. Í þá daga létu grunn-
skólar landsins börnin framleiða 
öskubakka. Ætli mamma og pabbi 
eigi sinn enn þá? Forvarnafull-
trúar hljóta að anda léttar.

Eitt breytist þó aldrei. Einn 
dag á ári, með tárin í augunum, 
hámum við í okkur úldna fiska. 
Þetta hryðjuverkaborðhald köll-
um við skötu-„veislu“, sem hlýtur 
að vera eitthvert mesta rangnefni 
jólasögunnar. Markaðsverðlaun á 
þann sem kom með nafnið.

Hverjar sem hefðirnar eru, 
nýjar eða gamlar, þá virðast f lestir 
finna eitthvað við sitt hæfi. Það 
er yndislegt og þannig á það að 
vera. Ég mun elda mína villi-
bráð, borða aspassúpu í forrétt og 
heimagerðan ís í eftirrétt. Eins og 
alltaf. Krakkarnir munu, venju 
samkvæmt, fá að opna einn pakka 
á milli súpu og rjúpu, rétt til að 
hleypa mesta þrýstingnum af. 
Eftir matinn og pakkana verður 
leikið, spjallað og slakað á – og 
kannski verða jólakortin frá því í 
hitteðfyrra lesin. Gleðileg jól.

Að fanga daginn


