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Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári, 

með þökk fyrir viðskiptin á árinu.



Unga trúlofaða parið er 
nýkomið úr þriggja til fjögurra 
daga ferðalagi frá Nazaret en 
þau þurftu að fara þaðan til 
Betlehem til þess að láta skrá
setja sig. Þetta var hræðileg 
tíma setning fyrir Maríu því hún 
var komin á tíma til þess að fara 
að fæða barnið sitt sem hún bar 
undir belti. Það breytti því ekki 
að þau þurfti að leggja á sig um 
100 km ferðalag – og það fót
gangandi. Þegar þau koma loks
ins uppgefin á áfangastað þá 
reyna þau allt hvað þau gátu að 

fá inni á gistiheimili eða hóteli. 
Það er allsstaðar troðfullt og 
ekkert rúm laust. Það er enginn 
tilbúinn til þess að skjóta 
skjólshúsi yfir þetta unga fólk. 
Það hefur án efa ekki farið fram
hjá neinum í hvaða ástandi 
María var en allt kom fyrir ekki 
sama hvað þau reyndu. Á elleftu 
stundu aumkaði einn gisti húsa
eigandinn sinn yfir unga parið 
og bauð þeim að dvelja í fjár
húsinu sínu.

Það mátti vart tæpara standa. 
Það var allsstaðar fullt, það 
voru allir of uppteknir, það var 
enginn sem hafði tíma, tækifæri 
eða tök á því að mæta þessu 
unga fólki sem svo augljóslega 
var hjálparþurfi og gátu enga 
björg sér veitt.  

Í aðdraganda jólahátíðarinnar 
eru allskyns verkefni sem við 
tökum okkur fyrir hendur til að 
undirbúa jólin okkar. Allt miðar 
það að því markmiði að við 
sjálf, fjölskyldan okkar og 
heimilið séum tilbúin að taka á 
móti jólunum þegar þau ganga 
í garð. 

Ferlið að undirbúa jólin má 
þó ekki vera svo umfangsmikið 
að hið eiginlega markmið að 
taka á móti og njóta jólanna 
falli milli skips og bryggju. Við 
verðum að gæta að því að missa 
aldrei sjónar á því afhverju við 
erum að undirbúa jólin og 
afhverju við höldum jólin 
hátíðleg yfir höfuð. 

Verum viss um að þegar 
bankað verður á dyrnar hjá 

okkur að þá séum við ekki svo 
upptekin og verkefnum hlaðin 
að við megum ekki vera að því 
að hleypa inn eða búa til pláss 
fyrir það sem er ástæða þess að 
við undirbúum og höldum 
hátíðleg jól. 

Guð gefi okkur öllum gleði
lega jólahátíð!

sr. Páll Ágúst Ólafsson
sóknarprestur í 

Staðastaðarprestakalli.

Hugvekja

Verið velkomin

Úr og skart er góð gjöf.

Síðast skiladagur fyrir bækur er 9. janúar 2015.

Vinsælustu úrin frá 
Michael Kors og Daniel Wellington.
Mikið af skartgripum eftir 
íslenska og erlenda hönnuði.

Opið 22. des. 14-18 og 20-22
 23. des. 11-23
 24. des. 10-12

Snæfellingum sendum við 
jóla og nýárskveðjur og þökkum viðskiptin 

á árinu sem er að líða.
Opnunartími fram að jólum
 22. des. 11-22
 23. des 11-23
 24. des. 10-12



Minningar um liðin jól koma 
oft upp í hugann þegar jólin 
nálgast. Þegar ég hugsa um mín 
bernskujól þá hefur margt 
breyst. Ég er fædd á Seyðisfirði 
1941 og ef ég leiði hugann að 
þeim tíma þegar ég var 89 ára 
sé ég miklar breytingar. Seyðis
fjarðarbær stóð þá töluvert upp 
úr menningarlega séð miðað 
við nágrannabæi. Þar var t.d. á 
þessum tíma bæði innisundlaug, 
sjúkrahús, stór vélsmiðja ofl. 
Sjávarútvegurinn lék ekki eins 
stórt hlutverk í afkomu fólksins 
og hann gerir hér. Þegar ég lít 
til baka finnst mér ég hafa alist 
upp í góðu samfélagi en 
auðvitað var lífsbarátta fólks 
mun erfiðari en í dag. Það var 
mikið atvinnuleysi á Íslandi á 
þessum tíma, engar atvinnu
leysis bætur, engir lífeyrissjóðir, 
engin ellilaun og engar örorku
bætur. Fólk varð að bjarga sér 
og sínum og gerði það.

Heimilin voru mörg barn
mörg og lítið var til í búðum, 
það varð oft að gera mikið úr 
litlu, bæði í mat og öðru. En 
fólkið studdi hvort annað. Jóla
fötin voru vandamál hjá margri 
mömmunni en allir urðu að fá 
eitthvað nýtt fyrir jólin. Það 
kom sér vel að vera laginn við 
saumaskap, þær konur sem það 
voru hjálpuðu hinum og fengu 
borgað fyrir, ekki í peningum 
heldur t.d. með fullri fötu af 
heimaræktuðum kartöflum eða 
rófum eða söltuðu beljukjöti  
góð skipti það.

Appelsínur og epli voru í 
boði í desember, eplin voru 
rauð, glansandi og falleg, ilmur
inn var æðis legur, kaup félagið 

angaði af þessum indis lega 
eplailm.

Það var verslun á Seyðisfirði 
sem hét Verslun Jóns G., fallegt 
hús með stórum útstillingar
glugga, þar var alltaf settur upp 
myndarlegur jólasveinn í byrjun 
desember. Ég man að það greip 
mann fögnuður þegar maður 
heyrði hrópað í skólanum 
„jólasveinninn er kominn í 
gluggann“ og það var hlaupið af 
stað.

Jólagjafir voru fábrotnar, 
varla meira en kerti og spil en 
það að ganga í kringum heima
smíðað jólatré með logandi 
kertaljósum og syngja jólalögin, 
nýbaðaður í þvottabala á eld
hús gólfinu og í nýjum fötum, 
var hápunktur jólanna. Já, ég 
var að segja að ganga í kringum 
jólatré með logandi kertum, sjö 
börn í timburhúsi og aldrei 
kom neitt fyrir. Við höfum verið 
vel vernduð.

Húsið okkar var á þessum 
tíma kynt upp með kolum, 

kola eldavél í eldhúsi og kola
kyntir ofnar í tveimur her
bergjum. Þessu fylgdi auðvitað 
sót og óþrifnaður en í jóla
hrein gerning unni voru veggir 
og loft skrúbbuð upp úr græn
sápu og þá birti yfir heimilinu.

Það voru fáir bílar á Seyðis
firði á þessum tíma, aðeins ein 
kona hafði bílpróf, hún ók bíl 
bræðra sinna um götur bæjarins 
og mér fannst hún svo falleg og 
fín. Einu sinni bauð hún mér 
far, mér fannst það upplifun og 
ég strengdi þess heit að þegar 
ég yrði stór ætlaði ég að verða 
eins og hún, vera alltaf fín, 
keyra bíl og bjóða öllum krökk
um í bænum í bíltúr.

Nú er aðventan gengin í 
garð. Margt hefur breyst síðan í 
mínum uppvexti, en gleðin og 
spenningurinn kringum jólin 
var ekki minni í þá daga, þó úr 
litlu væri að moða.

Ég óska öllum bæjarbúum 
gleðilegra jóla og farsæls kom
andi árs.

Hrafnhildur Óskarsdóttir.

Jólaminning

Seyðisfjörður um 1950.

Hrafnhildur og systkini hennar árið 1946, f. v. Þórdís, Guðrún María, Fanney, Hrafnhildur, Guðjón og Finnur. Elín 
systir Hrafnhildar var ekki fædd þegar myndin var tekin.

Gunnar Jóhannesson ehf, Grundarfirði, 
  óskar viðskiptavinum sínum árs og friðar 

       og þakkar viðskiptin á liðnu ári.



Arion banki óskar viðskiptavinum sínum 
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.



Flest erum við þannig gerð 
að þegar veður fer að versna 
viljum við helst skríða undir 
hlýtt teppi, sötra heitt kaffi eða 
kakó og horfa á eitthvað gott í 
sjónvarpinu, nú eða tölvunni. 
Sem betur fer er til fullt af fólki 
sem er tilbúið til að fara út í 
veðurofsann og laga það sem 
hefur farið úrskeiðis, sjá til þess 
að samgöngur fari ekki úr 
skorðum eða koma í veg fyrir 
að meiri skaði hljótist af veðrinu 
með fyrirbyggjandi aðgerðum.

Í þessum hópi er björgunar
sveitarfólkið okkar, þeir aðilar 
sem sjá um snjómokstur innan
bæjar jafnt sem á vegum úti og 
ekki síst starfsmenn raforku
fyrir tækja.

Í haust hafa þessir aðilar allir 
haft í nógu að snúast þegar 
lægðir nar hafa farið yfir Snæ
fells nes með miklum látum svo 
að allt hefur ætlað um koll að 
keyra, ýmist sunnan fjallgarðsins 
eða norðan. 

Stundum verðum við vör við 
að björgunarsveitirnar fara af 
stað til að negla niður þak
plötur, fergja hluti sem eru að 

fjúka eða eins og fyrir skömmu 
þegar skall skyndilega á mikil 
ófærð og björgunarsveitin sá 
um að koma yngstu börnunum 
heim úr skóla og leikskóla, 
oftast vinna sveitirnar þó verk 
sín í hljóði og fáir vita hvað 
hefur gengið á. 

Þegar veður versnar mikið og 
raf magnið fer að detta út þá eru 
við brögð almennings oftast þau 
að safna saman nokkrum 
kertum en hjá starfsmönnum í 
viðgerðarflokkum raforku fyrir
tækjanna þýðir það að fara þarf 
út í sortann til að leita að bilun 
og laga. Ef margir staurar gefa 
sig í einu þá verða vinnuloturnar 
oft langar og unnið er við mjög 
erfið skilyrði, í slæmu veðri í 
síðustu viku brotnuðu t.d. sex 
staurar á milli Ólafsvíkur og 
Grundarfjarðar, um 12 tíma tók 
að gera við til bráðabirgða.

Aðilar sem sjá um snjó
mokstur eru líka í þeim hópi 
sem er á ferðinni þegar veður 
og færð versnar, á vegum úti er 
þetta spurning um að halda 
vegum opnum svo að hægt sé 
að koma fólki, afurðum og 

að föngum á milli bæja og lands
hluta. Innan þéttbýlis má segja 
að gildi sömu lögmál en að auki 
er nauðsynlegt að halda helstu 
umferðaræðum opnum til að 
götur fyllist ekki af föstum 
bílum og enginn komist neitt, 
verkið virðist sjálfsagt endalaust 
þegar skefur í förin jafn óðum.

Allir þessir aðilar eiga skilið 
þakkir frá okkur hinum og ég 
held að það væri ágætis leið til 
að sýna þakklæti okkar ef við 

köstum kveðju og þökkum fyrir 
næst þegar við hittum eitthvað 
af þessum hetjum okkar.

Myndirnar eru fengnar af 
facebooksíðu B. Vigfússon ehf. 
og sýna annarsvegar mynd af bíl 
fyrir tækissins þegar mjólkur
bílnum var fylgt í Breiðuvíkina í 
síðustu viku og hinsvegar þegar 
starfsmenn Rarik voru við 
viðgerð norðanmegin á Fróðár
heiði í byrjun desember.

jó

Þökkum það sem vel er gert

GRUNDARFIRÐI

Sameiginlegt jólaball 
   í Snæfellsbæ

Sunnudaginn 28. desember kl. 14 - 15.30 
verður sameiginlegt jólaball á vegum 

félagasamtaka í Snæfellsbæ.

Jólaballið verður í Röstinni

Hefðbundin dagskrá: 
Veitingar, söngur og dansað í kringum jólatré.

Miðaverð er 500 kr. og enginn posi

Allir velkomnir - Góða skemmtun

Leikfélag Ólafsvíkur
Kvenfélag Hellissands
Lionsklúbburinn Rán
Lionsklúbburinn Þernan
Lionsklúbbur Ólafsvíkur

Sendi öllum ættingjum og vinum 
mínar bestu jóla- og nýársóskir 

með þökk fyrir það liðna.

Kær kveðja
Bjarni Ólafsson, Geirakoti



     Bókasafn Snæfellsbæjar   
  um jól og áramót  

 Kæru íbúar Snæfellsbæjar 

Óska ykkur gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. 
Þakka samveruna á árinu sem er að líða og hlakka til að 

sjá ykkur á nýju ári. 

Opnun/lokun yfir hátíðirnar 
Mánudaginn 22 des. OPIÐ  Fimmtudagurinn 25 des. Lokað                  
Þriðjudaginn 23 des. Lokað  Föstudagurinn 26 des. Lokað               
Miðvikudaginn 24 des. Lokað   
LOKAÐ miðvikud. 31 des. fimmtud. 1 jan og föstud 2 janúar 2015 

Óbreyttur opnunartími frá og með 5. janúar 2015 

Gleðileg jól  

Bókasafnsvörður 

     

www.rekstrarland.is Ólafsbraut 55, Ólafsvík
Sími: 436 1212

Óskum viðskiptavinum okkar og 
Snæfellingum öllum gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin á árinu.

Fram að jólum verður opið sem hér segir:
Mánudagur 22. desember 8 - 18
Þorláksmessa 23. desember 8 - 23
Aðfangadagur 24. desember 8 - 12

Þorláksmessu  23/12  kl. 10-22
Aðfangadagur  24/12  kl. 10-14
Jóladagur  25/12 Lokað
Annar í jólum  26/12 kl. 14-20
Laugardagur  27/12  kl. 10-22
Sunnudagur  28/12  kl. 10-22
Mánudagur  29/12  kl. 10-22
Þriðjudagur  30/12  kl. 10-22
Gamlársdagur  31/12  kl. 10-16
Nýársdagur  1/1  Lokað
Föstudagur  2/1  kl. 10-22

Óskum íbúum Snæfellsbæjar 
og nágrennis gleðilegra jóla 

og farsæld á nýju ári, 
með þökk fyrir viðskiptin

 á árinu sem er að líða.

Jólakveðja
Starfsfólk Grillsins

 



 

Óska öllum íbúum 
Setbergssóknar gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári.
Séra Aðalsteinn Þorvaldsson.



Óskum Snæfellingum 
gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.



 Jólahátíð
Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju

Þorláksmessa
Létt tónlist í Grundarfjarðarkirkju kl. 21.30-22.30 sem gestir 

geta notið í styttri eða lengri tíma, komið og farið að vild.

Aðfangadagur - aftansöngur 
klukkan 18.00 í Grundarfjarðarkirkju

Jóladagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 14.00 í Setbergskirkju

Annar í jólum,  barna- og 
fjölskylduguðsþjónusta

klukkan 14.00 í Grundarfjarðarkirkju

Gamlársdagur - hátíðarguðsþjónusta
klukkan 16.00 í Grundarfjarðarkirkju

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Opnunartími um 
jól og áramót 

20. des. 13-17    27. des. 13-17
21. des. 13-16    28. des. 13-17
22. des. 9-22    29. des. 9-18
23. des. 9-22    30. des. 9-20
24. des. 9-12    31. des. 9-14
25. des. lokað    1. jan.   lokað
26. des. lokað    2. jan.  15-19

Jólatónleikar Kirkjukórs 
Ólafs víkur eru orðnir hluti af 
að ventunni í Snæfellsbæ og 
eiga þeir sína dyggu gesti sem 
koma og njóta kvöldsins með 
kór num. Þetta árið er engin 
undan tekning og fóru tón
leikarnir fram í Ólafsvíkurkirkju 
þann 11. desember síðastliðinn. 
Á efnisskránni voru að sjálf
sögðu jólalög og var yfirskrift 
tón leik anna Hátíðleg jóla
stemn ing og létt sveifla.

Veronica Osterhammer kór
stjóri söng tvö einsöngslög eins 
og henni er einni lagið við 
undir leik Valentinu Kay. Í lok 
tón leika bað stjórn kórsins um 
orðið og vildi þakka kór stjóra
num Veronicu Osterhammer 
og undirleikaranum Elenu 
Makew fyrir þeirra góðu störf 

bæði í þágu kórsins og einnig 
tónlistarlífs í Snæfellsbæ og 
færði af þessu tilefni þeim og 
Valentinu Kay blómvendi að 
gjöf. Áður en kórinn kvaddi 
með því að syngja tónleikagesti 
út sagði Veronica frá því að 
hvað kórstarfið væri fjölbreytt 
og skemmtilegt og hvatti nýja 
félaga til að mæta á æfingu nú 
eftir áramótin því að eitt af 
verkefnunum framundan væri 
meðal annars ferð til Þýskalands 
þar sem haldnir yrðu tónleikar. 
Kynntir voru þrír nýjir kór
félagar sem komu í kórinn nú í 
haust og þeim klappað lof í 
lófa. Að venju endaði kvöldið 
svo í safnaðarheimilinu þar 
sem gestir og kórfélagar gæddu 
sér á kaffi og konfekti. 

þa

Jólatónleikar

Félag eldri borgara í Snæfellsbæ 
óskar Snæfellsbæingum og öðrum velunnurum 

gleðilegra jóla, árs og friðar.

Sérstakar þakkir til bæjarstjórnar 
fyrir margvíslegan stuðning.

Stjórnin.



Þorláksmessa  kl. 7:30 - 17:00
Aðfangadagur lokað
Jóladagur lokað
Annar í jólum lokað
27/12 - 28/12 lokað
29/12 - 30/12 kl. 7:30 - 17:00
Gamlársdagur lokað
Nýársdagur lokað

Óskum öllum Snæfellingum gleðilegra jóla
 og farsældar á komandi ári.

Guðmundur Runólfsson HF. er fjölskyldufyrirtæki staðsett í Grundarfirði, 

á norðanverðu Snæfellsnesi. Við sérhæfum okkur í veiðum og vinnslu á 

bolfiski úr hafinu umhverfis Ísland. Stefna fyrirtækisins er sú að nota ekki 

íblöndurnar efni í afurðir sínar. Til að skerpa á þessu höfum við tekið í notkun 

gæðamerkið hér til hliðar. Einnig höfum við tekið í notkun nýtt merki með 

skammstöfuninni G.RUN.

Guðmundur Runólfsson HF • Sólvöllum 2 • 350 Grundarfi rði •   +354 430 3500 • Fax +354 430 3501 • grun.is



Árið var 1959, það voru að 
koma jól, loksins. En það var 
samt eitthvað öðruvísi en 
vanalega. Mamma hafði ekki 
verið mikið að baka eða stússast 
en hún saumaði samt nýja kjóla 
á okkur systurnar allar fjórar. 
En það var óvenju mikill 
spenningur hjá okkur Birnu 
systir, við áttum nefnilega að fá 
að fara og gista hjá ömmu og 
afa og vera hjá þeim yfir jólin. 
Svo kom dagurinn sem við 
áttum að fara og afi ætlaði að 
sækja okkur á skíðasleðanum 
sínum og við biðum lengi lengi 
eftir afa, og loksins, loksins 
kom hann með skíðasleðann 
sinn að sækja okkur. Það var 
komið myrkur þegar hann 
kom, því afi var auðvitað að 
vinna allan daginn, en þegar 
maður er bara fjögurra ára er 
ekki alveg víst að biðlundin hafi 
verið mikil.

En svo var lagt af stað heim til 
ömmu. Ég fékk að sitja á sætinu 
á sleðanum, með sængurver í 
fanginu en í því voru sængurnar 
okkar og fötin sem við þurftum 
að hafa með okkur, og eitthvað 
af leikföngum líka. Birna stóð á 
meiðunum hjá afa því hún var 
eldri og stærri. Það var snjór yfir 
öllu og dálítið kalt, en ferðin til 
ömmu gekk bara vel, við vorum 
vel búnar og fannst þetta bara 
skemmtilegasta ferðalag. Þegar 
við vorum komum til ömmu 
tók hún á móti okkur og gaf 
okkur mjólk og smákökur, því 
auðvitað var amma búin að 
baka. Mér þóttu alltaf mömmu
kökurnar hennar bestar, við 
lékum okkur smástund en svo 
var kominn háttatími.

Búið var um okkur í flatsæng 

á gólfinu inni hjá þeim. Þetta 
var alveg rosalega spennandi, 
en svo kom nú smá babb í 
bátinn þegar við fórum að sofa. 
Það var nefnilega ekkert klósett 
hjá þeim, bara útikamar og ekki 
spennandi að fara út í myrkrið, 
en amma átti ráð við því, hún 
átti líka þennan fína kopp sem 
við máttum nota á kvöldin og 
morgnanna en á daginn urðum 
við að fara á kamarinn. Við 
sofnuðum nú fljótlega og 
sváfum bara eins og steinar, svo 
vaknaði ég eldsnemma við 
heilmikinn hávaða. Hvaða læti 
voru þetta eiginlega, einhver 
rosalega mikil hringing. Ekki 
hringdi klukkan hans afa svona 
hátt??

Nei þetta var síminn, ég hafði 
nú reyndar heyrt i honum áður 
en aldrei vaknað við síma því 
það var ekki sími heima hjá 
mömmu og pabba. Hver var að 
hringja svona eldsnemma?

Afi svaraði í símann og við 
urðum ein eyru því hann sagði 
bara „ Já, já og gekk ekki allt vel? 
hvað var hann stór? Hvað var 
hann þungur? klukkan hvað?“ 
Hvurslag spurningar voru þetta 
eiginlega en ekki tók nú betra 
við þegar afi sagði Birnu að 
koma í símann. Hún bara brosti 
og brosti en sagði ekki neitt, 
rétti mér svo tólið og sagði að 
pabbi ætlaði að tala við mig. 
Þetta var nú orðið frekar skrýtið 
allt saman. Ég tók hikandi við 
símtólinu en sagði ekki neitt. Þá 
segir Birna við mig „Þú átt að 
segja halló“, Hvernig átti ég að 
vita það, ég hafði aldrei talað í 
síma áður en segi samt „halló“. 
Þá heyrist sagt „Halló er þetta 
Sigga?“ „ Já“ segi ég og heyri að 

þetta er pabbi, hann er mjög 
glaður í röddinni og segir svo 
við mig „þú ert búin að eignast 
lítinn bróður“, ég verð alveg 
steinhissa og segi ekki neitt í 
smástund en verð svo mjög 
glöð. Við pabbi spjölluðum 
smástund um það hvernig hann 
liti út og eitthvað fleira en svo 
segi ég við pabba „veistu það 
pabbi, það á að skíra hann 
uppúr honum afa, já og kannski 

bara á afmælinu mínu“.
Þetta vakti mikinn hlátur hjá 

afa, ömmu og pabba. Ekki man 
ég nú hvað okkur pabba fór 
meira á milli. En seinna spurði 
ég ömmu hvernig pabbi hefði 
getað hringt í okkur því við 
ættum engan síma, amma 
svaraði því til að hann hefði 
bara farið út í næsta hús til 
nágrannanna og fengið að 
hringja.

Jólasaga

Sigríður er fædd og uppalin í Hafnarfirði, húsið hægra megin á myndinni hét 
Hraunprýði og þar bjó Sigríður ásamt fjölskyldu sinni.

Við tökum vel á móti ykkur 
á nýjum stað á nýju ári.



Árleg	flugeldasala	
verður	í	

Björgunarstöðinni	VON	
á	Rifi

28.	des	-	kl.	13-22
29.	des	-	kl.	13-22
30.	des	-	kl.	10-22
31.	des	-	kl.	10-16

Opnunartímar



Mér fannst þetta mjög 
spennandi en samt skrýtið að 
pabbi hefði farið að vekja fólkið 
um hánótt til að hringja í okkur. 
En hann var nú bara svona 
montinn því að nú var loksins 
fæddur strákur í stelpuhópinn 
en við vorum fjórar systurnar.

Við héldum svo bara áfram 
að sofa, þegar við svo vökn
uðum á venjulegum tíma var 
kominn aðfangadagur og mikil 
tilhlökkun í gangi. Við vorum 
að fara heim til mömmu, pabba 
og systranna okkar sem voru 
heima en þær fengu að vera 
heima því þær voru svo stórar, 
11 og 12 ára, já og svo áttum 
við að fá að sjá litla bróðirinn 
nýfædda og svo voru auðvitað 
jólin. Dagurinn var nú samt 
lengi að líða, við lékum okkur 
úti í snjónum og fórum með afa 
á sleðanum með nokkur jóla
kort sem hann átti eftir að skila 
af sér. En svo var kominn tími 
til að fara heim. Amma setti 
okkur Birnu í spari fötin en hlý 
föt utanyfir því auð vitað var 
sleðinn aðalfarar tækið. Sem 
fyrr fékk ég að sitja á sætinu og 
Birna stóð á meiðunum hjá afa, 
amma labbaði bara með. Þegar 
við komum heim vildi ég 

auðvitað rjúka beint til mömmu 
að skoða litla bróður en pabbi 
sagði að okkar yrði að hlýna 
aðeins fyrst. Svo kom að því að 
við fengjum að sjá hann. Hann 
var nú ósköp lítill en fallegur 
strákur með kolsvartan hár
lubba. Ég gat staðið endalaust 

og horft á hann, en ekki dugði 
það, maturinn var tilbúinn, 
pabbi hafði eldað hann og var 
það nú ekki mikið mál fyrir 
hann því hann var nú kokkur á 
bát og alvanur að elda mat. Það 
var lambahryggur í matinn með 
brúnuðum kartöflum, rauðkáli 
og grænum baunum, svo var 
„frómasí“ í eftirrétt. Þegar búið 
var að ganga frá eftir matinn 
fórum við að taka upp gjafirnar. 
Sem voru nú kannski ekki 
margar en örugglega skemmti
legar þó ég muni nú ekki hvað 
var í pökkunum nema ég fékk 
te sett frá jólasveininum, öllum 
var boðið uppá te þessi jólin. 
Kvöldið leið fljótt og nú var 
kominn tími til að fara aftur 
heim með ömmu og afa. Nú 
sátum við Birna báðar á 

sleðanum svo hún gæti passað 
mig ef ég myndi sofna.

Á jóladag fórum við aftur 
heim til mömmu og pabba og 
þá gátum við leikið okkur að 
gjöfunum og borðað hangikjöt. 
Svo var auðvitað litli bróðir 
skoðaður betur og við fengum 
aðeins að halda á honum.

Svo liðu þessi jól eins og 
önnur þó þau hafi verið öðru
vísi en oft áður en litli bróðir 
var svo skírður á afmælisdaginn 
minn sem bar uppá páskadag 
það árið, þá varð ég fimm ára 
og já... hann var skírður „uppúr 
honum afa.“

Sigríður Diljá Guðmundsdóttir

Teikning af húsinu sem afi og amma Sigríðar bjuggu í, húsið er við Merkur
götu í Hafnarfirði.

Mynd tekin á afmælisdegi Sigríðar þegar Kristján bróðir hennar var skírður. Frá vinstri eru Sigríður, Jóhanna, 
Kristján, Hólmfríður og Birna.

Kirkjan okkar

Helgihald um jólin

24. desember aðfangadagskvöld
     kl. 16:30 aftansöngur í Ingjaldshólskirkju.
     kl.  18  aftansöngur í Ólafsvíkurkirkju.

25. desember jóladag
     kl. 14 helgistund á Jaðri.
     kl. 21 ljósaguðsþjónusta í Brimilsvallakirkju.

26. desember annan í jólum 
    kl. 14 hátíðarguðsþjónusta í Ingjaldshólskirkju.

31. desember gamlársdag 
    kl. 16 hátíðarguðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju.

Guð ge� ykkur öllum gleðileg jól.



Gleðileg jól 
    og bestu óskir um frið og  
   farsæld á nýju ári

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum viðskiptin.

Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

Eru allir hvattir til að mæta 
og hjálpa til við hleðslu.



Jólakveðja frá Jaðri!
Sendum öllum bæjarbúum okkar bestu jóla- og nýársóskir 

með kærri þökk fyrir hlýhug á árinu sem er að líða.
 

Jólakveðja.
 

Íbúar, starfsfólk og stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Jaðars.

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum ánægjuleg samskipti á líðandi ári.  

 
 God jul og godt nytt år.

Vi takker for samarbeidet i året som gikk.
 

Merry christmas and a happy new year.
Thank you for  enjoyable moments in 

the passing year.

Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego.
Dziekujemy za owocna wspolprace w 2014 roku i 

mamy nadzieje ze przyszly rok bedzie rownie udany

Счастливого Нового Года и светлого Рождества!! 
С благодарностью за сотрудничество 
и совместную работу в прошлом году,

Jólakveðja – Julehilsen • Christmas 
greeting • życzenia świąteczne - 

Поздравления с Рождеством!
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starfsfólki og viðskiptavinum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi árs  

Megi nýja árið vera ykkur 
hamingjuríkt og gjöfult.

Hátíðarkveðjur,
Kristín og Erlingur

Við óskum íbúum Snæfellsness 



Jólakveðja 2014 
Sendum öllum SDS félagsmönnum og fjölskyldum þeirra 

hugheilar óskir um gleðilega hátíð 
og farsæld á komandi ári.

Þökkum gott samstarfið á árinu sem er að líða. 

Stjórn SDS

 Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og  farsældar á komandi ári.

Þökkum samskiptin 
á árinu sem er að líða.

 ,rajæbsllefænS raúb́ı uræK  

Gleðileg jól 
og farsælt komandi ár!  

 
 að́ıl ða re mes unirá á itpiksmas gelujgæná mukköÞ

og hlökkum til að hitta ykkur á nýju ári! 

 

 
  

Dagbjört Agnarsdóttir  
Rebekka Unnarsdóttir 



Þann 4. desember síðastliðinn 
héldum við í Félagsmiðstöðinni 
Afdrep okkar árlega Jólakaffihús, 
þáttakan var vonum framar og 
skemmtu allir sér mjög vel við 
að hlusta á krakkana spila og 
syngja vel valin lög.  Krakkarnir 
í hljómsveitarvali grunnskólans 
sáu um undirleik.  Við viljum 
þakka öllum fyrir komuna og 
hlökku til að sjá ykkur að ári.

F.h. Afdreps 
Halldóra Kristín Unnarsdóttir

Starf þeirra sem sjá um 
sorphirðu er ekki auðvelt þessa 
dagana. Ekki var hægt að tæma 
sorptunnur í Ólafsvík á miðviku
daginn síðasta eins og til stóð 
sökum óveðurs. Það var þó ekki 
veðrið sem setti strik í reikn
inginn þegar tæmt var á fimmtu
deginum heldur það að mikill 
snjór er í bænum og margar 
tunnur á kafi. Þurfti stundum 
að skilja eftir tunnur sem rétt 
stóðu upp úr snjónum. Reyndu 

strákarnir að ná þeim upp, ef 
það gekk ekki tóku þeir bara 
pokana úr tunnunum þar sem 
þær voru. Þegar myndin er 
tekin voru þeir búnir að vera að 
í einn og hálfann tíma með verk 
sem venjulega tekur hálftíma. 
Þeir létu það þó ekki pirra sig 
Ívar Reynir, Kjartann og Pétur 
Steinar heldur drifu pokana 
upp úr tunnunum með bros á 
vör og héldu áfram.

þa

Jólakaffihús Afdreps

Ruslið á kafi í snjó



Kæru ættingjar og vinir.

Bestu jóla- og nýársóskir.
Þökkum liðnu árin.

Guðrún og Stefán Jóhann

Snæfellingum sendum við 
óskir um gleðileg jól og 
farsælt komandi ár.

Tanlæknastofa Ara Bjarnasonar 

Óskum Snæfellingum gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.

Gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár.
Þökkum viðskiptin á liðnu ári.



Jól hefjast nú aðfarakvöld 25. 
desember. Þau eiga sér á norður
slóðum ævaforna sögu tengda 
vetrar sólhvörfum. Nafnið er nor
rænt, og er einnig til í fornensku. 
Frummerking þess er óljós. Ekki 
er vitað nákvæmlega hvenær jól 
voru haldin í heiðnum sið, 
sennilega með fullu tungli í 
skamm deginu. Ekki vita menn 
heldur hvernig þau voru haldin, 
nema að þau voru drukkin með 
matar og ölveislum. Buðu 
ís lensk ir höfðingjar oft fjölmenni 
til jóla drykkju. 

Norræn jól féllu síðar saman 
við kristna hátíð. Svipuð kristnun 
heiðinna hátíða um þetta leyti 
hafði áður átt sér stað suður við 
Miðjarðarhaf, og var þá ýmist 
minnst fæðingar krists eða 
skírnar. Á 4. og 5. öld komst sú 
venja víðast á að minnast 
fæðingar innar 25. desember en 
skírnari nnar og tilbeiðslu vitring
anna 6. janúar, og má þangað 
rekja jóladagana 13 á Íslandi. 
Helgi aðfangadagskvölds á rót 
sína í vöku sem almenn var 
kvöldið fyrir kaþólskar stór
hátíðir enda var oft talið að 

sólarhringurinn byrjaði á 
miðjum aftni klukkan sex. Fasta 
fyrir jól var einnig lögboðin, 
stundum miðuð við Andrésmessu 
30. nóvember, en oftast fjórða 
sunnu dag fyrir jól. Þaðan eru 
sprottnir aðventusiðir síðari 
tíma. Mikil þjóðtrú tengist jólum 
og jólaföstu í miðju íslensku 
skamm degi. 

Íslendingar eru mikil jólabörn. 
Lega landsins gerir það að 
verkum að hér er dimmt stóran 
hluta úr deginum þegar líður að 
vetrarsólstöðum. Það kann að 
skýra mikinn áhuga landsmanna 
á að skreyta húsin sín ljósum. 
jólum. Upp úr 1. desember fara 
jólaskreytingar að sjást fyrir 
alvöru í heimahúsum og flest 
eru þau orðin fullskreytt um 
miðjan mánuðinn. Fyrstu tvær 
vikur desembermánaðar eru 
mesti annatíminn í jóla undir
bún ingnum. Á flestum heimilum 
er mikill bakstur, allt upp í tíu 
tegundir af smákökum, randalín 
og  rúllutertubrauð svo eitthvað 
sé nefnt

Auk þess tilheyrir íslenskum 
jóla undirbúningi að gera 

heimilið hreint frá toppi til táar, 
kaupa gjafir, jólaföt og mat. 
Mikið er borist á í mat yfir jóla
hátíð ina. Flestir borða reykt 
svína  kjöt og rjúpur. Svína kjöts
hefðin er komin frá frænd um 
vorum Dönum og er ný leg þar 
sem svínarækt á Íslandi á sér 
ekki langa sögu og lengi þurfti 
heil mikla útsjónarsemi til að 
komast yfir svínakjöt. Rjúpur eru 
aftur á móti séríslenskur jóla
réttur. Líkt og laufabrauðið var 
rjúpan upphaflega fátækra krás 
og bara borðuð á þeim heimilum 

sem höfðu ekki efni á að slátra 
lambi fyrir jólahátíðina. Á jóladag 
er svo borðað hangikjöt, en það 
er lambakjöt sem er reykt við 
sauðatað. Annar algengur réttur 
á matseðlinum er möndlugrautur 
sem er hrísgrjónagrautur sem 
fær nafn sitt af þeim sið að út í 
hann er sett mandla. Svo verður 
að borða grautinn þar til einhver 
bítur í möndluna og fær hinn 
heppni möndlugjöf.

Þorláksmessa er mikill anna
dagur hjá flestum. Jólatréð er 
skreytt, undirbúningur er hafinn 
við matargerð aðfangadagsins og 
síðasta skrautið er sett upp. 
Sumir eru jafnvel enn að ná í 
síðustu jólagjafirnar og margir 
nota daginn til að pakka þeim 
inn. Sú hefð að borða kæsta 
skötu á Þorláksmessu er upp
runnin á Vesturlandi en sífellt 
fleiri hafa tileinkað sér þann sið.

Á aðfangadag setja margir 
sí grænar skreytingar og logandi 
kertaljós á leiði ástvina og þá eru 
kirkjugarðarnir fallegir á að líta 
baðaðir ljósum. Klukkan sex á 
aðfangadagskvöld eru svo jólin 
hringd inn í kirkjum landsins, 
messur hefjast, kveikt er á ljós
unum á jólatrjám í heimahúsum 
og fólk óskar hvert öðru 
gleðilegra jóla. Eftir ríkulega 
máltíð sest heimilisfólkið við 
jólatréð og gjöfunum er dreift.

(Sparisjóður Ólafsvíkur)

   Ferðaskrifstofan
Þemaferðir ehf.

senda  Snæfellingum bestu hátíðarkveðjur með þakklæti  
fyrir góð kynni  á árin sem er að líða.

Bjóðum upp á marga nýja ferðamöguleika á  árinu 2015. 
Hafið samband og kynnið ykkur möguleikana.

Þemaferðir ehf.
themaferdir@themaferdir.is

    Nesveg 5 350 Grundarfirði                 Bakka Bjarnarfirði Strandsýslu
    Sími 438 1375 0g 864 2419                  Símar 451 3384 og 893 1275

Jól fyrr og nú



Kæru bæjarbúar.

Óskum ykkur gleðilegra jóla 
og farsældar á nýju ári.

Þökkum góð samskipti á liðnum árum.

Stína og Sturla.

Klasi námstækifæra

    Fjölbrautaskóli Vesturlands – FVA
    Menntaskóli Borgarfjarðar – MB
    Fjölbrautaskóli Snæfellinga – FSN
    Menntaskólinn á Ísafirði – MÍ
    Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra – FNV
    Menntaskólinn á Tröllaskaga – MTR
    Framhaldsskólinn á Húsavík – FSH
    Framhaldsskólinn á Laugum – Laugar
    Menntaskólinn á Egilsstöðum – ME
    Verkmenntaskóli Austurlands – VA
    Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu – FAS
    Menntaskólinn að Laugarvatni – ML

Fjölbrautaskóli Vesturlands – FVA

Menntaskóli Borgarfjarðar – MB

Fjölbrautaskóli Snæfellinga – FSN

Menntaskólinn á Ísafirði – MÍ
Menntaskólinn á Tröllaskaga – MTR

Framhaldsskólinn á Laugum – Laugar

Menntaskólinn á Egilsstöðum – ME

Verkmenntaskóli Austurlands – VA

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu – FAS

Menntaskólinn að Laugarvatni – ML

Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra – FNV

Framhaldsskólinn á Húsavík – FSH

Klasi námstækifæra

    Fjölbrautaskóli Vesturlands – FVA
    Menntaskóli Borgarfjarðar – MB
    Fjölbrautaskóli Snæfellinga – FSN
    Menntaskólinn á Ísafirði – MÍ
    Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra – FNV
    Menntaskólinn á Tröllaskaga – MTR
    Framhaldsskólinn á Húsavík – FSH
    Framhaldsskólinn á Laugum – Laugar
    Menntaskólinn á Egilsstöðum – ME
    Verkmenntaskóli Austurlands – VA
    Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu – FAS
    Menntaskólinn að Laugarvatni – ML

Fjölbrautaskóli Vesturlands – FVA

Menntaskóli Borgarfjarðar – MB

Fjölbrautaskóli Snæfellinga – FSN

Menntaskólinn á Ísafirði – MÍ
Menntaskólinn á Tröllaskaga – MTR

Framhaldsskólinn á Laugum – Laugar

Menntaskólinn á Egilsstöðum – ME

Verkmenntaskóli Austurlands – VA

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu – FAS

Menntaskólinn að Laugarvatni – ML

Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra – FNV

Framhaldsskólinn á Húsavík – FSH

Sendum nemendum, starfsfólki 
og landsmönnum öllum 
bestu óskir um gleðileg jól og 
farsælt nýtt ár

Viljum óska öllum 
íbúum Snæfellsness 
og viðskiptavinum
 gleðilegra jóla og 

farsæls komandi árs.

Jólakveðja
  Mikki, Jón, 
  Jói og Egill



Óskum ættingjum og vinum 

gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Kærar þakkir fyrir árið sem er að kveðja 

og yndislega samverustund 14. desember sl.

Herdís og Vigfús

Hún var góð lyktin af 
súkkulaði og vöfflum sem mætti 
gestum jólasveita mark aðs  ins á 
Breiðabliki sem var hald inn í 
byrjun desember. Þar var bæði 
hægt að gera góð kaup til 
jólanna og njóta þess að fá sér 
ný bakaðar vöfflur og hlusta á 

jólalögin. Á boðstólum voru 
ýmiskonar vörur og hand verk 
úr sveitinni svo sem bakk elsi, 
heimalagðar sultur, brjóst sykur, 
reyktur silungur, prjóna vörur, 
púðar, kerti, þæfð tröll, þæfðir  
jólasveinar og margt fleira.

þa

Jólasveita- 
markaður

DVALAR- OG HJÚKRUNARHEIMILIÐ 
FELLASKJÓL
Heimilisfólk, starfsmenn og stjórn Fellaskjóls senda 
sínar bestu óskir um gleðileg jól og farsæld á 
komandi ári. Sérstakar þakkir til allra sjálfboða-
liðanna sem hafa glatt heimilisfólkið á liðnu ári.  





Skömmu fyrir jól hætti Guð
rún Karlsdóttir á leikskólanum 
Krílakoti eftir að hafa unnið við 
leik skólann í aldarfjórðung, 
Kristinn Jónasson bæjarstjóri 
kom við á leikskólanum og 
þakk aði Guðrúnu fyrir hennar 
framlag til leikskólans en á 
þessum 25 árum hefur hún 
bæði unnið sem deildarstjóri og 
leik skólastjóri auk þess sem 
hún hefur séð um sérkennslu. 
Kristinn færði Guðrúnu gjöf frá 
Snæ fells bæ í tilefni af starfs
lokunum.  jó

Þakkir frá 
samstarfsfólki

Þann 19. desember kvaddi 
hún Guðrún J. Karlsdóttir okkur 
eftir 25 ára starf á leik skóla num 
Kríla koti. Guðrún sem er 
þroskaþjálfi að mennt hefur 
ver ið í sérkennslu, sem deildar
stjóri og sem leik skóla stjóri  á 
sínum langa ferli við leik
skólann. Við þökkum fyrir að fá 
að hafa hana hjá okkur allann 
þennan tíma.

Starfsfólkið á Krílakoti

Lætur af störfum eftir 25 ár



Hvað sem verður... 
komdu í hóp ánægðra 
viðskiptavina TM

Við tökum vel á móti viðskiptavinum í útibúum okkar. Enda 
viljum við byggja upp gott samband við þá, veita góða þjónustu 
og ráðgjöf. Um leið óskum við ykkur öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.

Verið velkomin á nýju ári, við tökum vel á móti ykkur.

Tryggingamiðstöðin     
tm@tm.is     
tm.is

Ólafsbraut 21     
355 Ólafsvík     
Sími 580 3430

Grundargötu 30
350 Grundarfirði
Sími 580 3441

tm.is/afhverju

Marinó Mortensen Kristín PétursdóttirFannar Hilmarsson

Okkar fólk í Snæfellsbæ og Grundarfirði



 Í síðara bindi þjóðsagnasafns 
Jóns Árnasonar frá árinun 1864 
segir svo um jólaköttinn, en 
frekar fáar heimildir eru til um 
hann.

Þó gátu menn ekki notið jóla
gleðinnar með öllu áhyggjulausir 
því auk jólasveinanna var það trú 
að óvættur væri á ferð sem 
kallaður væri jólaköttur. Hann 
gerði reyndar engum þeim mein 
sem eignuðust einhverja nýja flík 
að fara í á aðfangadagskvöldið, 
en hinir sem ekkert nýtt fat 
fengu „fóru allir  í jólaköttinn“ 
svo hann tók (át ?) þá eða að 

minnsta kosti jólarefinn þeirra 
og þótti þá góðu fyrir goldið ef 
kötturinn gerði sig ánægðan 
með hann. En jólarefur hét það 
sem hverjum heimilismanni var 

skammtað til jólanna (í mat) á 
aðfangadagskvöldið. Af þessu 

kepptust allir við, bæði börn og 
hjú, að vinna til þess af hús
bændum sínum fyrir jólin að fá 
eitthvað nýtt fat svo þeir færu 
ekki í ólukkans jólaköttinn né að 
hann tæki jólarefinn þeirra, 
þegar börnum og hjúum tókst 
bæði að fá nýja flík, nógan jólaref 
og þar á ofan jólakerti og það 
sem mest var í varið, að þurfa 
ekki að fara í jólaköttinn, var 
ekki kyn þó kátt væri um jól til 
forna.

Jólakveðja frá Fornu-Fróðá.
óskum ættingjum og vinum nær og fjær gleðilegra jóla 

og farsældar á nýju ári.
Þökkum ánægjustundir á liðnum árum

Sibba og Sigþór 

Hljómsveitin Allt í einu leikur fyrir dansi

Jólakötturinn





Eins og hefð er fyrir á aðfangadag 
munu jólasveinarnir dreifa pökkum 

til barnanna í bæjarfélaginu.

Farið verður af stað með gjafirnar 
strax eftir jólahappdrætti í Klifi aðfangadag.

Hægt er að koma pökkum til jólasveinanna 
á Þorláksmessu klukkan 20 - 21

í Björgunarstöðinni VON

Það var ekki jafn auðvelt fyrir 
alla að finna sér skjól í óveðrinu 
sem geysað hefur á landinu. 
Hann dó þó ekki ráðalaust  
svart bakurinn á myndinni. Hann 
nýtti sér bryggjupolla til að híma 

við og skýla sér undan vindinum. 
Það er þó ekki líklegt að ylurinn 
hafi verið mikill eða skjól fyrir 
ofan komunni.

þa

Jólaopnun Pakkhússins hófst 
30. nóvember, opið var helgina 
6.  7. desember og svo á hver
jum degi frá 12. desember þegar 
jólasveinarnir fóru að venja 
komu sína í Pakkhúsið á leið 
sinni til byggða. Opið verður 
fram á þorláksmessu og einhver 
dag skrá á hverjum degi, hand
verk frá heimamönnum er áber

andi og vinsælt til jólagjafa. Þór
ey Úlfarsdóttir hefur staðið vakt
ina og afgreitt gesti með heitu 
súkku laði og bakkelsi. Með 
Þórey á myndinni er Sæbjörg 
frænka hennar sem ásamt fleir
um hefur hlaupið undir bagga 
þegar mikið er að gera.

jó

Leitað skjóls 
fyrir veðrinu

Stendur vaktina 
í Pakkhúsinu



Ungmennafélögin Víkingur og 
Reynir stóðu fyrir jólatrjáasölu í 
síðustu viku,  eins og venjulega 
gekk mikið á fyrst eftir að opnað 
var, flestir vilja velja sér tré sem 
er vel skapað og jafnt allan 
hringinn. Einhverjir vilja þó fá 
tré með „karakter“ enda eru það 
einna helst trén sem lifa í minn
ing unni. 

Jólatreð eins og við þekkjum 
það er ekki mjög gamalt í 
heiminum. Elstu heimildir um 
skreytt tré í heimahúsum á jólum 
er frá Suður Þýskalandi á 16. Öld 
en ekki eru nema tvö hundruð 
ár síðan síðan farið var að festa 
kerti á þessi grenitré. Allra fyrstu 
jólatré munu hafa sést á íslandi í 
kringum 1850, en þó helst hjá 
dönskum eða danskmenntuðum 
fjölskyldum. 

Algeng urðu þau ekki , fyrr en 
komið var fram yfir síðustu alda
mót. Það er mjög skiljanlegt, af 
hverju siðurinn festi ekki fyrr 
rætur á Íslandi. Hér var víðast 
hvar engin grenitré að hafa, og 
flestar aðrar vörutegundir hefur 
þótt nauðsynlegra að flytja inn.

Auk þess tók sigling  oft svo 
langan tíma, að örðugt hefði  
reynst að halda þeim lifandi. 
Þetta gerðu þó sum félög til þess 
að halda jóltrésskemmtanir fyrir 
börn, og milli 1890  1900 má sjá 
auglýst bæði jólatré og jólatrés
skraut. 

Fyrir meira en hundrað árum 
hafa menn sumsstaðar byrjað á 
því að búa til gervijólatré.Var þá 
tekinn mjór staur, sívalur eða 
strendur, og festur á stöðugan 

fót. Á staurinn voru negldar  
álmur eða boraðar holur í hann 
og álmunum stungið í. Þær voru 
lengstar neðst, en styttust upp 
eftir og stóðu á misvíxl. Þær voru 
hafðar flatar í endann, og á 
honum stóðu kertin. Venjulega 
var staurinn málaður grænn eða 
hvítur og vafið um hann sígrænu 
lyngi. Síðan voru mislitir pokar 
hengdir á álmurnar og eitthvert 
sælgæti sett í þá. Þessi heima
tilbúnu jólatré voru mest notuð, 

þar til fyrir nokkrum áratugum, 
þegar farið var að flytja grenitré 
inn í stórum stíl. Á síðustu árum 
hafa svo íslensk  jólatré komið á 
markaðinn í æ ríkari mæli.

Það má geta þess að til eru 
sam tök áhugamanna um jólatré 
á Íslandi og halda þeir úti Face
book síðu, þar segir að síðan sé 
vett vangur opinskárra umræða 
um jóla tré, uppruna þeirra, 
vaxta hraða, skreytingar o.fl.

Jólatrjáasala





Gleðilega hátíð
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