Gleðileg jól
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124 þúsund
króna upplifun!
að er fátt meira viðeigandi en að lýsa upp svartasta skammdegið
með jólaljósum, bóklestri, bakstri, matseld og jólaundirbúningi.
Mikilvægt er að missa ekki húmorinn í öllu jólastússinu og
reyna að hafa svolítið gaman – sama hvað gengur á.
Undirrituð hefur eiginlega verið í dúndrandi jólaskapi síðan í
október eða frá því að vinnsla á þessu 128 síðna jólablaði hófst. Að vera í mjög
miklu jólastuði í október er allt annað en auðvelt því þú þarft að leyna þessu
ástandi fyrir öðru fólki. Þú þarft til dæmis að fela þetta fyrir makanum svo hann
skilji ekki við þig og það hefur aldrei þótt gott uppeldi að byrja að tala um jólin við
börnin sín of snemma. Fyrir flest börn er nóg að byrja að telja niður 1. desember.
Í síðustu viku gat ég þó ekki meir og dró manninn minn í IKEA, ekki til að
kaupa húsgögn heldur til að borða jólamat. Ég seldi honum þessa hugmynd á
þeim forsendum að við værum að spara. Sparnaður talar alltaf til hans enda
snýst vinnan hans að miklu leyti um að vera réttum megin við núll, alltaf.
Fólk sem reiknar alltaf allt á ársgrundvelli fær mann til að horfa á hlutina í
öðru ljósi.
Fólk sem er að reyna að spara meira, hugsa á ársgrundvelli, getur þó alveg
misstigið sig. Í miðri jólaös í fyrra var ég á ferð með syni mínum og vorum við
mætt í mjög stóra verslun sem enginn kemst inn í nema vera með VIP-kort. Í
þessari ferð hnaut átta ára sonur minn um Betlehem, jólahátíðina holdi klædda í
styttuformi. Hann tilkynnti móður sinni að hann hefði allt sitt líf dreymt um að
eignast svona og grátbað mig um að kaupa svona fyrir sig (eða fyrir okkur fjölskylduna). Þessi móðir, undirrituð, var víst búin að vinna aðeins of mikið á þessu
augnabliki og var eiginlega of lúin til þess að segja þvert nei. Næstu skref eru
dálítið í þoku en þessa móður minnir að hún hafi aðeins rankað við sér þegar
hún sá hvað kassinn var stór, en svo ekki pælt í því meir heldur dregið fram
kortið og borgað 7.900 krónur fyrir að fá holdi klædda Betlehem heim í stofu.
Þegar heim var komið kom skellurinn eða um það leyti sem Jesús, María og
Jósep voru dregin úr brakandi plastinu. Þau reyndust nefnilega vera á stærð við
Barbie-dúkkur ekki Playmo-kalla eins og móðirin hafði ímyndað sér. Og þegar
búið var að koma Betlehem úr umbúðunum með öllum helstu persónum og leikendum þurfti að færa til húsgögn svo dýrðin fengi nú örugglega að njóta sín. Það
að setja Betlehem snyrtilega á console-borð eða í gluggakistu var ekki hægt.
Þessi dýrð þurfti sitt pláss – og þarf enn! Hún er nefnilega komin úr kassanum.
Fjölskyldan naut náttúrlega jólanna eins og alltaf og átta ára barnið pældi
nú ekki mikið meira í þessum nýju bestu vinum sínum frá Betlehem. Þeim var
ekki einu sinni pakkað niður með trega. Móðirin hugsaði með sér að hún hefði
kannski mögulega einhvern tímann eytt 7.900 krónum í rugl áður og ákvað að
velta sér ekki upp úr því meir. Það sem hún lærði af þessu er að reyna að hvíla
sig meira og hugsa betur um sjálfa sig, ekki bara í kringum jólin, heldur allan
ársins hring. Það er nefnilega bara þreytt fólk í krísu sem gerir svona.
Nema hvað! Munið þið eftir gíraffanum sem fékkst í búðinni með VIPaðgöngukortinu? Munið, hann rataði í fréttir því flippkisi nokkur ákvað að
kaupa hann til að hafa í garðinum í afmælisveislunni sinni þegar viðkomandi
fagnaði 40 ára afmælinu. Hvers vegna er ég að rifja þetta upp? Jú, vegna þess
að ég hnaut um fyrrnefndan gíraffa um daginn og sá með eigin augum að hann
þolir illa rigninguna á Íslandi. Hann er nefnilega farinn að ryðga. Ég væri
brjáluð ef ég hefði eytt nærri hálfri milljón í eitthvert grín sem þolir ekki einu
sinni rigningu. Mér varð hugsað til flippkisans og gíraffaeigandans þegar ég áttaði mig á því að ég hafði keypt Betlemhem fyrir byrjendur.
Nú er nefnilega hægt að fá Betlehem á stærð við átta ára
börn til að stilla upp heima hjá sér. Mjög lágvaxnir geta
jafnvel horfst í augu við Jósep, Maríu, vitringana og asnann. Ef ég væri ekki að spara þá hefði ég keypt þessa risavöxnu Betlehem í jólagjöf handa yngsta bróður mínum.
Ég tímdi bara ekki að gefa honum jólagjöf fyrir 124.000
krónur. Ég vona að þú fyrirgefir mér þetta, kæri bróðir!
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Stórkostlegur
jólamarkaður
Ásgarðs
Óskar Albertsson er fjölmiðlafulltrúi Ásgarðs
og kokkur. Vinsældir jólamarkaðar Ásgarðs í
Álafosskvosinni eru miklar. Enda mikill
kærleikur í gjöfunum frá þeim.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

Ó

að halda listræn og skapandi gildi í heiðri við framleiðslu leikfanganna. Einnig vinnum við mikið með leður, ull, vefnað, bein, steina,
horn og önnur náttúruleg efni. Síðast en ekki síst vil ég nefna útihlutina okkar en þar erum við að tala um hluti eins og bekki, borð,
tréhús, vatnstæki og fleira. Allar vörur okkar eru handunnar.“
Hver dagur nýtt ævintýri

Er gaman í Ásgarði?
„Já það er gaman hér í Ásgarði. Hver dagur býður upp á nýtt
Hefð í leikfangagerð
ævintýri og maður veit aldrei hvernig það endar. Enda er ég búinn
Hvað gerið þið í Ásgarði?
að vera hér í Ásgarði frá upphafi eða frá árinu 1993.“
„Það er mjög fjölbreytt starf unnið í Ásgarði. Ásgarður hefur unnHvaða sess skipa jólin í þínu hjarta?
ið sér ákveðna hefð í leikfangagerð. Við gerum einföld, vönduð og
„Ég er mikið jólabarn í mér þó að ég sé rúmlega fertugur. Jólin
sterk tréleikföng sem gefa barninu möguleika á að nota ímyndunar- hjá mér snúast mikið um að gleðja aðra og skipuleggja jólamarkað
aflið við að breyta saklausum hesti í grenjandi ljón. Áhersla er lögð á Ásgarðs.“
Hvers óskar þú þér fyrir jólin?
„Ég ætla að stela textanum frá Thorbjörn Egner og óska mér að
öll dýrin í skóginum verði vinir,“ segir hann og
bætir við:
„Svo vil ég bara hvetja alla til að mæta til
okkar í Ásgarði á jólamarkaðinn okkar sem
verður haldinn í húsnæði okkar á Álafossvegi
14 og 24 laugardaginn 8. desember á milli
klukkan 12.00 og 17.00. Við bjóðum upp
á jólagjafir af bestu gerð og svo
getur fólk komið og gætt sér á
heitu súkkulaði með rjóma
og borðað af flottasta kökuhlaðborði landsins.
Ég vil að lokum þakka öllum þeim frábæru fyrirtækjum og listamönnum sem
styrkja jólamarkað okkar ár
hvert með vörum og vinnu.
Án þeirra væri jólamarkaður Ásgarðs ekki eins
stórkostlegur og hann í
rauninni er.“

GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
með gjafabréfi Icelandair
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Það eru einstaklega
fallegir handgerðir
hlutir í Ásgarði.

skar segir skemmtilegt að minnast þess að þegar
þau héldu einn af fyrstu jólamörkuðunum sínum í
Álafosskvosinni ætluðu Diddú, Egill Ólafsson,
Óskar Pétursson og Jónas Þórir að syngja og spila
hjá þeim á markaðnum. „Það var svo góð mæting
hjá okkur að það tók Diddú 15 mínútur að troða sér í gegnum fólksfjöldann til að komast inn til okkar. Ætli það lýsi ekki best stemningunni og meðbyrnum okkar.“

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 88154 11/18

VARÐVEITUM GÓÐAR MINNINGAR
OG BÚUM TIL NÝJAR

Hvort sem það er á ferð um framandi lönd eða við jólatréð heima eru samverustundir
með ástvinum eitt það dýrmætasta sem til er. Ótalmargt laðar fram minningar, til dæmis
fallegt jólaskraut. Skapaðu nýjar minningar á komandi ári.
Gefðu frí um jólin með gjafabréfi Icelandair.
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Jóladagatöl
sem gera
desember meira
spennandi
Unaðsdagatal
jólanna

Það nýjasta fyrir þessi jólin er að vera með dagatöl sem næra líkama og sál. Vinsælustu aðventudagatölin eru nefnilega ekki bara súkkulaðidagatölin, þó að þau standi nú alltaf fyrir sínu.

Kostar 14.990 kr.
Í þessu dagatali fyrir ástfangna
parið eru 24 litlir pakkar með
skemmtilegum gjöfum fyrir svefnherbergið. Fæst á Blush.is.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
rvalið af jóladagatölum hefur aukist til
muna á síðastliðnum árum. Nú geta allir í
fjölskyldunni fengið eitthvað við sitt hæfi
fyrir jólin. Jafnvel gæludýrin á heimilinu
eru ekki undanskilin þeirri himnesku hamingju að fá að opna eina litla gjöf á hverjum degi í desember. Eftirfarandi dagatöl eru vinsæl fyrir þessi jólin.

Ú

Relax and
Pamper
aðventudagatalið
Kostar 3.132 kr.
Dagatalið sem
kemur þér í vellíðunarástand um jólin. Þú upplifir
minna stress ef þú
ferð í róandi bað 24
sinnum í desember.
Fæst í verslunum
Lyfju.

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Aðventudagatal
Bláa Lónsins
Kostar 19.900 kr.
Leyfðu húðinni að ljóma um
hátíðina með dagatali Bláa
Lónsins. Bak við hvern glugga
leynist einstakur Bláa Lónsmaski ásamt húðvöru sem
snyrtifræðingar þess hafa sérstaklega valið og leiðbeiningum um það hvernig megi
dekra við húðina í skammdeginu. Dagatalið inniheldur átta
vörur að andvirði 26.200 kr.

L’Occitaneaðventudagatalið

Blíða og Blær
aðventudagatalið
Kostar 3.174 kr.
Desember verður spennandi
með þessum fallegu vörum fyrir stúlkuna sem kann að meta
að skreyta sig frá toppi til táar.
Fæst í verslunum Lyfju.

Technic ChristmasCountdown aðventudagatalið

Kostar 6.850 kr.
Dagatalið með gæðahúðvörum er góð áminning til
okkar um að hugsa vel um
húðina fyrir jólin. Fæst í
verslun L’Occitane í
Kringlunni.

Kostar 4.815 kr.
Í þessu dagatali er úrval af
fallegum förðunarvörum. Í
enda desember er hægt
að vera með fallega förðun og óaðfinnanlegar
neglur. Fæst í verslunum Lyfju.

Legó-stjörnustríðsdagatalið
Kostar 4.590 kr.
Dagatalið með Legóstjörnustríðinu heldur
barninu uppteknu við að
byggja og leika sér í
desember. Góður valkostur fyrir þá sem eru
lítið fyrir súkkulaði og
meira fyrir upplifun. Fæst
í verslunum Krónunnar.

KJÓLL
6.990 kr.
Aðventudagatal
Body Shop
Kostar 27.900 kr.
Í ár gefur Body Shop
möguleika á ferðalagi
um ævintýraskóginn í
leit að jólunum. Refurinn Freddie leiðir þig um
skóginn þar sem má finna
25 pakka sem allir
innihalda spennandi húð-, hár- eða
förðunarvörur.
Græna dagatalið er
eitt af þremur aðventudagatölum
sem Body Shop
býður upp á að
þessu sinni. Inniheldur vörur að
verðmæti 46.000 kr.

ÍSLENSKA/SIA.IS AIC 89545 11/18
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Jólagjafabréf
Kauptu núna!
Veldu upphæð, prentaðu út og jólagjöfin er klár.
airicelandconnect.is/gjafabref
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Snorri Petersen, eiginmaður
Þórunnar, ásamt börnunum
Kolbeini Lárusi og Kötlu.

Þoli ekki blikkandi seríur!
Leik- og söngkonan Þórunn
Lárusdóttir er búsett í Sitges
á Spáni ásamt manni sínum
og börnum. Hún ætlar þó að
koma heim um jólin enda
toppar fátt íslensk jól.
Marta María | mm@mbl.is

jölskyldan flutti upphaflega til Spánar til þess að
Þórunn gæti stundað framhaldsnám í kvikmyndagerð. Afraksturinn úr náminu er kvikmyndin Shattered Fragments, sem var frumsýnd í byrjun október
á hinni virtu alþjóðlegu kvikmyndahátíð í Sitges.
Upphaflega ætlaði fjölskyldan að vera í ár en nú hafa þau ákveðið
að framlengja um eitt ár.
„Fjölskyldunni líkaði dvölin svo vel að við ákváðum að hafa
aðra vetursetu í paradísinni sem Sitges er, en skiptum um hlut-

F

SÖLUTÍMABIL
5.–19. DESEMBER

Kúlan sem
gleður alla
Styrktu brosin í sumarbúðunum
Reykjadal þar sem fötluð börn
og ungmenni gleðjast án hindrana.

Kærleikskúlan 2018
Terrella
lla eftir Elínu Hansd
Hansdóttur

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA

–

KAERLEIKSKULAN.IS

verk, þannig að nú er bóndinn, Snorri Petersen, í meistaranámi í
gagnavísindum í Barcelona. Börnin, Kolbeinn Lárus og Katla,
ganga í katalónskan skóla og stunda nám á katalónsku og
spænsku,“ segir Þórunn, sem vinnur að kvikmyndagerð og skrifar handrit.
Fjölskyldan ætlar að koma heim um jólin en meðan á Íslandsdvölinni stendur ætlar hún að frumsýna kvikmynd sína og syngja
á jólatónleikum ásamt systrum sínum.
„Ég er mikið jólabarn og ég held
hreinlega að ég þekki ekki meira
jólabarn en sjálfa mig! Ég er algerlega óþolandi!
Mér finnst bara allt
skemmtilegt við jólin. Ég
stóð sjálfa mig að því í
byrjun desember fyrir
nokkrum árum að vera
skælbrosandi í bílnum á
leiðinni heim til mín, af því
ég fattaði að það var kominn
fyrsti desember! Ég trúði því
ekki að hann væri kominn! Mér
Þórunn Lárusdóttir
finnst öll aðventan og hátíðin sjálf
skemmtileg, alveg frá fyrsta desember til sjötta janúar. Ég nýti tímann alltaf
vel til að hitta fólk og hafa gaman. Ætli það sé ekki það sem mér
finnst best,“ segir Þórunn.
Jólamaturinn leikur stórt hlutverk. Þórunn reynir alltaf að
breyta til með jólamatinn og vera ekki alltaf með það sama.
„Mér finnst mikilvægt að ekkert sé ómissandi á jólunum. Það
skapar bara óþarfa stress. Við hjónin höfum því alltaf eitthvað
nýtt í matinn, þannig að allir séu til í breytingar, ef þeirra er þörf.
Jólin snúast um að hafa það notalegt, borða ljúffengan mat, gleðjast og vera saman.“
Hvað um jólahefðir þínar?
„Við höfum þá hefð að bjóða stórfjölskyldunni í skötu á Þorláksmessu – ég elska skötu, vil hafa hana vel kæsta og finnst
dásamlegt að byrja jólin á þennan hátt. Hún er þó ekki á boðstólum á öðrum tímum ársins.“
Hvernig er jólaundirbúningi ykkar háttað?
„Undirbúningur jólanna hjá okkur er upplifunin á aðventunni.
Börnunum finnst mjög gaman að skreyta og við gerum það alltaf
saman í byrjun desember. Jólatréð skreytum við svo um miðjan
mánuð en það verður fallegra með hverju árinu. Ég set sköpunargleði barnanna ofar útliti, þannig að það hefur á stundum litið ansi
skrautlega út! Sem eru einstaklega skemmtilegar minningar. Við
setjum upp seríur, ég elska jólaljós, en vil þó hafa þau friðsæl og
falleg, þoli ekki blikkandi seríur! Ég kaupi jólagjafir og pakka inn
❄ SJÁ SÍÐU 10

Njótum aðventunnar

ÚrVal aF fAlLegRi gjAfAvöRu,
gJafApaPpír og jólAskRaUti

Glæsileg jólakerti

oPið Til 21
ölL kVölD

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is
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Hér eru
börnin á jólunum.

smám saman þegar tími gefst. Oft er ég að syngja jólaprógrömm
og maður skýst inn á milli í jólaboð, hittir vini og fjölskyldu.“
Svo er það tónlistin. Þórunn segir að hún skipti sig mjög miklu
máli og gerir hún mikið af því að hlusta á fallega tónlist á aðventunni. „Að sama skapi finnst mér mjög gaman að flytja jólatónlist
og er svo heppin að hluti af mínu starfi er einmitt fólginn í því.
Hinn 15. desember erum við systurnar til dæmis með jólatónleika
í Salnum í Kópavogi, en það eru komin níu ár síðan við vorum síðast með jólatónleika. Það verður þess vegna stór hluti af undirbúningi jólanna þetta árið og verður yndislegt að geta sameinað
samverustundir fjölskyldunnar og vinnuna með því að syngja
jólalög! Alger bestun á tíma.“
Hvert er besta jólalag allra tíma?
„Stórt er spurt! Það eru til svo ótrúlega mörg dásamleg jólalög
og eflaust mismunandi svör eftir því hvernig maður er upplagður.
Það fyrsta sem kemur upp í hugann er Chestnuts roasting on an
open fire. Það er svo flott lag og á við á flestum stundum. Ég fékk
að syngja það á íslensku á jólaplötu okkar systra, en þá heitir það
Þorláksmessukvöld. Eflaust fær það að hljóma á tónleikunum í
desember.“
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Hvað meinarðu? Ég er alltaf í jólaskapi,“ segir hún og hlær.
Hvaða fötum ætlarðu að klæðast um jólin?
„Ég veit ekkert hverju ég ætla að klæðast á jólunum. Það er
eins með það og matinn. Ég ákveð það bara korter í jól! Ég kaupi
nú yfirleitt ekki nýjan kjól eða slíkt fyrir jólin en ég er í sparifötum á aðfangadag. Svo er stór hluti jóladags yfirleitt í kósí innifötum eða náttfötum. Það er best. Sérstaklega ef maður fékk náttföt
í jólagjöf.“
Bakar þú smákökur fyrir jólin?

Dísella, Ingibjörg og Þórunn Lárusdætur
gáfu út plötuna Þrjár systur árið 2004.

Smákökuuppskriftin
sem slær alltaf í gegn!
2 dl hveiti
2 dl Kornfleks
1/2 tsk natron
1/4 tsk. salt
100 g smjör
1 dl sykur
1 dl púðursykur
1 stk. egg
1 tsk. vanilla
2 dl haframjöl
1 dl kókósmjöl

Allt sett í skál og hnoðað.
Útbúið litlar kúlur sem síðan
þarf að þrýsta létt á með gaffli.
Bakað við 180 gráður þar til
botninn er bakaður (u.þ.b. 10-12
mín.). Ekki baka þær of mikið,
þær eru betri mjúkar en stökkar. Súkkulaðidropar (ljósir frá
Freyju, í fjólubláum poka) eru
settir ofan á meðan kökurnar
eru enn heitar.

Kuggur 6 – Jólaleg jól
eftir Sigrúnu Eldjárn fjallar
um Málfríði og mömmu
hennar sem hafa alveg steinElínrós Líndal | elinros@mbl.is gleymt að undirbúa jólin.

Englajól eftir Guðrúnu Helgadóttur fjallar um englabörnin
sem ákveða að skreyta
stærsta jólatré í heimi.

„Ég baka yfirleitt eitthvað fyrir jólin. Við fjölskyldan bökum
alltaf smákökur sem tengdamamma gaf okkur uppskrift að sem
eru algert nammi og klárast um leið og þær koma út úr ofninum!
Það er eiginlega eini gallinn við þær. Þær eru svo góðar að það er
alveg sama hvað við bökum mikið, þær klárast alltaf strax!“
Ertu þessi skipulagða jólatýpa sem kaupir gjafir allan ársins
hring eða gerirðu jólagjafainnkaup á Þorláksmessu?
„Ég er ekkert sérstaklega skipulögð, nema þegar þörf krefur.
Við erum öll mjög hvatvís í fjölskyldunni og það hentar því ekkert
sérstaklega vel að vera að skipuleggja hluti langt fram í tímann.
Ég er yfirleitt búin með flest á Þorláksmessu; ekki af því ég hef
ákveðið það heldur af því að mér finnst þetta bara svo gaman! Vil
eiga að minnsta kosti eina gjöf eftir til að kaupa og pakka inn á
Þorláksmessukvöld, eftir skötupartí, þá hlusta ég á hátíðlega
jólatónlist og svíf inn í aðfangadag með bros á vör.“

Bókadagatal
í desember
Með því að pakka 24 jólabókum í
jólapakka og leyfa börnunum að taka
upp einn pakka að kveldi í desember
má auka á lestraráhuga barnanna.

Skemmtileg hefð hefur myndast á mörgum
heimilum þar sem 24 jólabókum er pakkað í
fallega pakka í lok nóvember. Hefðin ýtir undir
spenning og lestraráhuga barnanna um jólin.
Eftirfarandi bækur eru góðar í bókadagatalið.
Skemmtilegt er að geyma síðan bækurnar í
körfu við tréð um jólin.
Jólasveinn og
týnda bréfið
fjallar um jólasvein í vanda
vegna þess að
hann hefur týnt
mjög mikilvægu
bréfi.

13 þrautir jólasveinanna eftir
Huginn Þór Grétarsson er
bráðskemmtileg þrautar- og
litabók um íslensku jólaJólin koma eftir Jóhannes
sveinananna.
úr Kötlum er vinsælasta
ljóða- og jólabók allra tíma.

Jólabókin sem færir þér
sannleikann um myglaðar Miðaldir, sturlaða
Sturlungasögu og fleira
áhugavert. Bókin er eftir
Sif Sigmarsdóttur og
Halldór Baldursson.

Thinkstockphotos.

Truflaðar tilraunir er fimmta bókin í vísindabókaflokknum hans
Villa, sem hefur glatt ótrúlega
marga krakka undanfarin ár.

Þitt eigið tímaferðalag er fimmta bókin
í einum vinsælasta íslenska bókaflokki
síðari ára eftir Ævar vísindamann.
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Þegar heimilið breytist í jólahús
Vilborg Anna Árnadóttir eða Anna eins og hún er vanalega kölluð býr í jólahúsi yfir hátíðina. Hún er gott
dæmi um hvað Ísland á kærleiksríka einstaklinga í umönnun barna og þeirra sem þurfa á því að halda.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
nna er alin upp í Stykkishólmi,
sem hún segir fallegasta bæ á
Íslandi. „Þar átti ég yndisleg
bernsku- og unglingsár en
vegna skólagöngu flutti ég að
heiman 16 ára eins og fleiri Hólmarar. Ég kom
þó lengi vel heim á sumrin í vinnu.“
Anna er lærður sjúkraliði og framhaldsskólakennari og telur þau störf til forréttinda. Hún
er gift Jóni Trausta Jónssyni frá Vopnafirði og
eiga þau tvö börn, Hákon Arnar íþróttafræðing
og Ingibjörgu Hrönn nema í kennslufræðum.
„Þau eiga líka maka sem eru yndisleg viðbót við
okkar litlu fjölskyldu.“
Ertu jólakona?
„Já, ég er svo lánsöm að hafa ætíð hlakkað til
jólanna og notið jólahátíðarinnar allt frá barnæsku. Mamma mín var mikið jólabarn og elskaði desember með öllum jólaundirbúningnum
og var oft fram á nætur að sauma á okkur jólafötin. Ég fékk alltaf heimasaumaðan jólakjól og
á þá marga enn þann dag í dag. Hugur minn
hverfur oft til bernskujólanna enda á ég bara
dýrmætar minningar frá þeim.“
Anna heldur áfram: „Við Hólmarar áttum því
láni að fagna að hafa kaþólska kirkju og Franciskussystur í bænum. Þær starfræktu m.a. leikskóla, Spítalann, og þar var nú mikið fjör og
mikið föndrað en þær fengu mestallar
föndurvörur að utan. Það var alltaf hátíðleg stund þegar okkur var boðið inn
í kirkjuna þeirra fyrir jólin og að jötunni sem þær útbjuggu, þvílík snilldarjata! Og reykelsisilmurinn, sem
okkur var framandi, jók til muna
jólastemninguna.“
Hvernig undirbýrðu jólin á þínu
heimili?
„Við byrjum að skreyta fyrstu
helgina í aðventu, setjum aðventuljósin og jólastjörnurnar í gluggana. Þá
er ég líka búin að útbúa aðventukransinn
sem er reyndar ekki krans heldur bakki með
kertum og mismunandi skrauti þ.e. ekki alltaf
eins. Við bökum líka nokkrar tegundir af smákökum sem við borðum á aðventunni og um jól
meðan þær endast og öll eigum við okkar uppáhaldssmákökur. Jón bakaði lengi piparkökuhús
eftir eigin teikningum, enda er hann smiður, en
nú seinni ár hefur hann komið sér upp
skemmtilegu jólalandi sem setur mikinn svip á
jólahaldið. Ég er líka afskaplega veik fyrir fallegu jóladóti og freistast alltaf til að kaupa eitthvað fyrir hver jól þó svo það sé að bera í
bakkafullan lækinn hvað jólaskraut varðar en
eru freistingar ekki til að falla fyrir þeim?“
Ertu með hefðir sem þú heldur fast í?
„Já, við förum alltaf í Hólminn á aðventunni
og setjum ljós og skreytingu á leiði foreldra
minna og skoðum jólaljósin í Hólminum og mér
þykir bærinn svo jólalegur og fallega skreyttur.
Við skerum líka út laufabrauð með mágkonu
minni og svila og fleirum. Ég vandist ekki við
laufabrauðsútskurð á mínu heimili en finnst
hann ómissandi í dag. Ég er ekki lagin við útskurðinn og nota bara laufabrauðshjól en í
hópnum eru miklir listamenn sem sjá um flottu
kökurnar. Við höfum rjúpur bæði á aðfangadags- og gamlárskvöld. Við erum svo heppin að
hafa bæði alist upp við að borða rjúpur um jól
svo það hefur aldrei verið ágreiningur um jólamatinn. Jón fer austur á Vopnafjörð að ná í sínar rjúpur og gengur til rjúpna með æskuvinum
sínum og þeir gera vel við sig í mat og drykk og
njóta samverunnar og útivistarinnar. Nú er Hákon sonur okkar byrjaður að fara með pabba
sínum og færir þá tengdaforeldrum sínum í
jólamatinn. Af hverju borðum við rjúpur bæði
um jól og áramót? Jú, það var gert á æskuheimili Jóns á Einarsstöðum í Vopnafirði og við
höldum í þá hefð og erum alsæl með það. Ekki
má gleyma jólakortunum. Ég held í þá hefð að
skrifa jólakort. Lengi vel fórum við með börnin
í sumarbústað og föndruðum jólakortin en þegar þau voru komin í framhaldsskóla gekk próflestur fyrir. Þó svo að póstburðargjaldið hafi

A

Anna Árnadóttir
er mikil jólakona
og hefur safnað
fallegum listaverkum og hlutum í
gegnum árin.

Morgunblaðið/Eggert

„Þessi kertastjaki
er keyptur í Halifax árið 1996 og er
í miklu
uppáhaldi hjá
okkur.“

stóran viðarkross í kirkjunni þá fannst mér jólin koma. Síðan þegar við fluttum í næsta hús
við Stykkishólmskirkju fórum við þangað og ég
horfði löngunaraugum upp í gluggana okkar og
hugsaði til mömmu og hlakkaði svo innilega til
kvöldsins. Ég var svo í nokkur ár í Laugarneskirkjukórnum og söng þá í aftansöng og tók
börnin mín með sem þá voru lítil. Þau sátu á
fremsta bekk hjá frænda sínum Friðriki Kristinssyni sem þá stjórnaði Drengjakór Laugarneskirkju og sofnuðu yfirleitt vært undir
messusöngnum. Allar götur síðan hafa þau farið með mér í messu á aðfangadag í Laugarneskirkju en húsbóndinn eldar rjúpurnar á meðan
og enn er sama tilhlökkunin að koma heim eftir
messu.“
Hvað skiptir þig mestu máli um jólin?
„Samveran með fólkinu mínu skiptir mig
mestu um jól og auðvitað allan ársins hring. Ég
er innilega þakklát fyrir að eiga heimili og fjölskyldu. Eins finnst mér svo gott að hafa jólaljósin úti um allan bæ sem lýsa upp skammdegið og minna okkur á ljós heimsins og að
bráðum fer að birta á ný.“
Hætt að vera á síðustu stundu

Þrífur þú hátt og lágt hjá þér?
„Nei, ekki lengur, við gerðum það
fyrstu árin okkar saman og
skreyttum allt að kvöldi Þorláksmessu og fórum þá ekki að sofa
fyrr en undir morgun. Sem betur
fer hættum við þessari vitleysu og
„Þessa styttu keyptum við í
nú erum við að skreyta smátt og
Kinsale á Írlandi, fallegum bæ
smátt alla aðventuna og þrífum jafnt
við suðurströnd Írlands. Hluti af
Fyrsta jólaskrautið
og þétt allan ársins hring.“
okkar jólaskrauti tengist hreinsem Anna keypti árið
Ef þú fengir eina ósk, sem þú
dýrum og okkur fannst þessi
1980 í Íslenskum
gætir notað á jólunum, hvað væri
dásamlegi „hreinn“ góð viðbót.“
heimilisiðnaði.
það?
„Því er auðsvarað. Bæn mín og ósk er svo
hækkað æði mikið læt ég ekki af þessum sið.
sannarlega sú að öll börn geti átt gleði- og
Við tökum svo okkar jólakort upp á aðfangagæfurík jól. Það er oft sagt að jólin séu hátíð
dagskvöld og lesum upphátt, ég elska jólakort.“
barnanna og það er mikið til í því og þess vegna
Treystir Guði
er þetta óskin mín.“
Hvernig skreytirðu heima fyrir jólin?
Hvernig ræktarðu trúna um jólin?
„Úff, ég er rosaleg þegar kemur að því að
„Ég var alin upp á trúræknu heimili sem þó
skreyta fyrir jólin. Við eigum mikið af jólavar án allra öfga. Lærði bænir og að treysta
skrauti og ég heiti því alltaf þegar ég tek það
Guði sem er mjög gott veganesti út í lífið að
niður að ég muni ekki skreyta svona mikð næst
mínu mati. Allt frá barnæsku hef ég sótt aftanen svo þegar kemur að jólum langar mig að
söng kl. 18 á aðfangadag. Fyrstu minningar
setja það allt upp og heimilið breytist í jólahús.
mínar eru frá æskuárunum í Stykkishólmi.
Hver hlutur á sinn sess og ekki mikið verið að
Pabbi fór oft með okkur í Hvítasunnukirkjuna
breyta frá ári til árs og nýir hlutir settir inn á
kl. 18. Mamma var þá heima að útbúa matinn
milli. Jólaskrautið okkar samanstendur af jólaog þegar búið var að kveikja á ljósinu bak við

sveinum, Betlehemum, kertaskreytingum og
englum. Þetta fer bara ágætlega saman.“
Kaupir þú gjafirnar með góðum fyrirvara
eða rétt fyrir jólin?
„Ég er oft búin að safna í gjafir og hef gaman af að setja allt mögulegt í pakkana en finnst
þó skemmtilegast að ljúka jólagjafainnkaupum
í desember og svo er líka svo gaman að pakka
gjöfunum inn.“
Heimagert dúkkuhús
Hver er besta gjöfin sem þú hefur fengið á
jólunum?
„Þegar ég var lítil stelpa vestur í Stykkishólmi gáfu bræður mínir mér dúkkuhús sem
þeir höfðu smíðað handa mér og létu húsgögn
fylgja með, þessi gjöf gladdi mig ósegjanlega
mikið og ég lék mér mikið með það. Því miður
er það löngu glatað og líklega hafa foreldrar
mínir hent því í síðustu flutningum. Núna
seinni árin hafa börnin gefið okkur ýmiss konar
dekur sem við njótum innilega.“
En furðulegasta gjöfin?
„Mest undrandi varð ég ein jólin þegar ég
var líklega sex ára. Þá hafði ég farið með
mömmu til Reykjavíkur og leið okkar lá m.a. í
Liverpool, leikfangaverslun á Laugaveginum.
Meðan ég gleymdi mér við að skoða allt dótið
keypti mamma jólagjöfina mína. Þar sem ég
var afskaplega forvitin og nokkuð frökk sem
krakki vildi ég endilega vita hvað væri í pakkanum. Konan í búðinni benti mér á skemmtilegan sprellikarl og sagði slíkan vera í pakkanum. Ég var nú aldeilis ánægð og sagði í
óspurðum fréttum að ég fengi sprellikarl í jólagjöf frá mömmu og pabba. Þegar ég tók upp
pakkann varð ég orðlaus og dálítið svekkt þar
sem í pakkanum var dúkka en ekki sprellikarl.
Konan í búðinni hafði gabbað mig! En ég tók
nú gleði mína stuttu seinna.“
Sælla að gefa en þiggja
Ertu dugleg að sækja jólaboð um jólin?
„Fjölskyldur okkar hjóna skiptast á að bjóða
heim um jólin. Unga fólkið okkar er duglegt að
spila í jólaboðunum og stundum verður mikil
spenna og heyrist hátt í þeim, það er svo gaman. Einn bróðir minn byrjar flest jólaboðin á að
bjóða gestunum að spila vist og það finnst mér
skemmtileg hefð. Svo bjóðum við oft einhverjum vinum heim um jólin og heimsækjum líka
vini okkar. Það er líka afar notalegt að vera
bara í notalegheitum heima og lesa góðar bækur og spila.“
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AF OP

DÚNMJÚKAR GJAFIR FYRIR ÞÁ
S E M Þ É R Þ Y K I R VÆ N S T U M
PURE & C ARE
OFN Æ MISFRÍ DÚNSÆ NG
Létt en sérlega hlý dúnsæng.
Stærð: 140 x 200 cm. Fylling: Hvítur
moskusdúnn. Áklæði: Lífræn bómull
Þyngd: 750 g.

PURE SLEEP PREMIUM KODDI

PURE SLE E P PREMIUM

Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

Þriggja laga dúnkoddi. Efra og neðra lag

Hlý og létt gæsadúnsæng (650 gr.)

50% dúnn,50% smáfiður.

með þéttum moskusdún, kjarni úr smáu

100% hágæða gæsadúnn. Með vönduðu

100% bómullar áklæði.

andafiðri. 100% bómullaráklæði. 50x70 cm. bómullarsatíni.

15.920 kr. J ÓL ATILBOÐ

9.900 kr. JÓL ATILBOÐ

39.900 kr. J ÓL ATILBOÐ

31.920 kr. J ÓL ATILBOÐ

Fullt verð: 19.900 kr.

Fullt verð: 11.900 kr.

Fullt verð: 49.900 kr.

Fullt verð: 39.900 kr.

SLÖKUN OG VELLÍÐAN
UNDRI HEILSUINNISKÓR

UNDRI HEILSUINNISKÓR
RAUÐIR
BLÁIR
BLEIKIR
LJÓSIR
GRÁIR

STÆRÐIR: 37–42

„Það fer sama orkan í

STÆRÐIR: 36–42

að elska og skapa“

Edda Heiðrún Backman

STÆRÐIR: 35–42
STÆRÐIR: 35–42

Eitt þekktasta verk Eddu,
VERNDARVÆNGUR, prentað
á sængurfatnað í samráði við
fjöldskyldu hennar.
Framleiðandi Elegante.

STÆRÐIR: 35–47

7.900 kr.
FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

V E R N D A R VÆ N G U R

26.900 kr.
Sængurver og koddaver

A F G R E I Ð S LU T Í M I
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

LÚXUS BAÐSLOPPAR

S TÓRI B J ÖRN DÚNSÆ NG

Lína af sængum og dúnkoddum sem
framleidd er undir nýjustu og ströng
ustu skilyrðum Astma og ofnæmis
samtaka Danmerkur.

V E R Ð F R Á : 16 .9 00 K R .
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g er sett 24. desember, á sjálfan
aðfangadag. Þetta verður þriðja
barn og ég veit að það er stúlka
á leiðinni. Þannig að þetta verða
sérstök jól að fá jólastúlku,“
segir Unnur Eir en hún á fyrir Ólafíu Þurý 9
ára og Guðmund Pálma 7 ára.
„Það er ljóst að þetta verða öðruvísi jól hjá
mér í ár. Síðan ég man eftir mér hef ég verið
í Meba um jólin. Amma mín og afi, Magnús
Eðvald Baldvinsson úrsmiður og Unnur
Benediktsdóttur stofnuðu Meba árið 1947 og
opnuðu síðan verslunina í Kringlunni ásamt
foreldrum mínum, Birni Árna Ágústssyni
úrsmið og Þuríði Magnúsdóttur, árið 1987,
þegar verslunarmiðstöðin opnaði. Þá var ég
7 ára og farin að aðstoða í versluninni, sem
mér fannst alveg æðislega gaman. Ég var
vöknuð fyrst á morgnana og beið spennt eftir að fara í búðina með pabba og mömmu og
hitta þar afa og ömmu og svo auðvitað allt
fólkið sem kom að versla. Ég var að æfa mig
að pakka inn, fara í sendiferðir fyrir starfsmenn og aðstoða við ýmislegt. Mér fannst
þetta mjög spennandi og lét mig dreyma að
einn daginn myndi ég fá að afgreiða í Meba
og fannst eiginlega hálf skrítið að mega það
ekki þarna 7 ára gömul. Minnir að ég hafi
verið um 14 ára þegar mér var treyst í það
verkefni,“ segir Unnur Eir og hlær.
„Ég var svo heppin að hin amma mín, sem
einnig hét Unnur, átti heima í Hvassaleitinu
og ég hoppaði til hennar í mat og kökur. Þá
voru alltaf spiluð jólalög og dansað aðeins og
svo hljóp ég aftur á stað í Kringluna því ég
var farinn að óttast um að þau væru farin að
sakna mín í Meba. Mér fannst ég auðvitað
mikilvægasti starfsmaðurinn,“ segir Unnur
Eir brosandi og rifjar upp þessar skemmtilegu minningar.

É

Gaman að vera í jólastemningunni
„Það hefur alltaf verið æðislega gaman að
vera í jólastemningunni bæði í Kringlunni og
Smáralind, eftir því hvorum megin ég er

Á að
eiga 24.
desember
Jólin og undirbúningurinn verða með nokkuð öðru sniði hjá Unni
Eiri Björnsdóttur gullsmið þetta árið. Hún hefur alla tíð, síðan hún
man eftir sér unnið í versluninni Meba í desember allt þar til jólabjöllurnar hafa hringt inn jólin. Nú á Unnur Eir hins vegar von á
jólabarni og ljóst að hún verður minna í búðarstörfum þessi jólin.
Marta María | mm@mbl.is
Morgunblaðið/Árni Sæberg

staðsett í vinnu. Mér finnst það raunar ekkert síður skemmtilegt í dag en þegar ég var
barn. Það er alltaf skemmtileg jólastemning.
Jólaundirbúningurinn heima hjá mömmu og
pabba byrjaði alltaf mjög snemma út af jólaversluninni. Þá var byrjað að baka og kaupa
jólagjafir og allt sem því fylgir í lok nóvember. Eftir að ég stofnaði mitt eigið heimili
hefur þetta verið með sama sniði og hef ég
sjálf klárað jólaundirbúninginn í byrjun desember þótt ég hlaupi nú ennþá um í hádeginu á Þorláksmessu og kaupi síðustu gjöfina,“ segir hún og bætir við: „Síðustu
vikurnar fyrir fyrir jól hef ég síðan verið í
Meba frá morgni til kvölds og tekið jólastemninguna út þar, annað hvort í Kringlunni eða Smáralind. En þetta árið verður
hinsvegar augljóslega breyting.“
Unnur Eir segist mjög langt komin með
jólaundirbúninginn nú bæði hvað vinnu
varðar og jólagjafainnkaup. „Næstu dagar
eða vikur fara í það að njóta aðventunnar og
bíða eftir litlu jólastúlkunni okkar. En ég
mun að sjálfsögðu kíkja á hverjum degi í
verslanir okkar í Kringlunni og Smáralind,
svona til að tékka á stemningunni og athuga
hvort mín sé ekki örugglega smá þörf í einhver létt verkefni. Þó vaktirnar verði nú
ekki alveg eins langar og síðustu áratugi,“
segir hún.
Það er búið að vera mikið um að vera hjá
Unni Eir í ár en hún kynnti nýja skartgripalínu í vor undir merki sínu EIR sem ber
heitið Draumar. Í línunni eru þrjár gerðir
hálsmena, fjórar gerðir lokka og eitt armband.
Unnur Eir lauk meistaranámi í gullsmíði
árið 2007 og nam einnig við listaháskólann
Central Saint Martins í London.
„Við leggjum mikla áherslu á íslenska
hönnun og handsmíðaða skartgripi í Meba.
Við erum með eitt fjölbreyttasta úrval landsins af íslenskum skartgripum eða frá hátt í
tuttugu gullsmiðum. Þá erum við einnig með
breiða línu af úrum og öðrum gjafavörum.“

Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.
Með gjafakorti Landsbankans er ekkert
mál að velja réttu jólagjöﬁna. Þú ákveður
upphæðina og sá sem þiggur velur gjöﬁna.
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

NÚ NÁLGAST JÓLIN!
Lampi einhyrningur
Verð: 13.999.Vekjaraklukka
Vekjara
akluk
kka EDGE
DGE
Verð: 8.499.-

Vekjaraklukka
V
ek
kja
ara
aklu
ukk
ka FL
FLIP
LIP
P CL
CLICK
LIC
CK
Verð:
V
errð: 8.499.
8.499.-

LED lampi
Kanína / Refur
Verð: 3.499.Kubbaklukka
K
ub
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aklu
ukk
ka (Svört
(Sv
Svörrt / Marmari)
Marrma
arii)
Verð frá: 6.999.-

Jólasveina
J
óllasv
svei
eina
as
stytta
st
tyttta
Jólasveinastytta
Verð:
V
errð: 999.99
99.--

Hnotubrjótur
(14 cm)
Hnotubrjótturr (1
Verð: 1.999.-

Christmas comes to
Moominvalley
Verð: 3.799.-

LED lampi
am
mp
Bangsi með slaufu / kanína
Verð: 11.999.-

LED Lampi
Einhyrningur / Múmínsnáði
Verð: 4.999.-

Hrrein
Hreindýr
ndýýr g
gyllt
ylllt
Verð: 1.499.-

Epic H
Hikes
kes of The W
World
orld
Verð: 5.999.-

The Sun and her Flow
Flowers
wers
Verð: 3.999.-

Vegan Christm
Christmas
mas
Verð: 3.299.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Morgunblaðið/Eggert

Undirbýr jólin
allan ársins hring
Elsa Alexandra Serrenho er jólabarn. Hún undirbýr jólin allan ársins hring og er
sérfróð um margt þegar kemur að jólunum. Hún mælir með áhugaverðum kvikmyndum, jólaföndri og samveru fjölskyldunnar yfir hátíðina. Hún gerir skemmtileg samverudagatöl og er með jólaálf sem aðstoðar jólasveininn fyrir jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að er ótrúlegt til þess að hugsa að Elsa hafi
eitt sinn haft viðurnefnið ,,Grinch“. Í dag
fylgir henni jólaandinn hvert sem hún fer
og á hún í raun meira sameiginlegt með
jólaálfinum úr Elf heldur en Grinch. „Ég
var aldrei mikið fyrir jólin sem barn og unglingur. Það
var í raun og veru ekki fyrr en ég kynntist manninum
mínum, honum Daða Frey, fyrir tæpum 11 árum að hlutirnir byrjuðu að gerast hjá mér í sambandi við jólin. Það
er ekki svo að skilja að hann hafi verið svona mikið fyrir
jólin, heldur var þetta eitthvað sem myndaðist okkar á
milli og síðan þegar við eignuðumst dætur okkar, þær
Köru Lilju sem er fimm ára og Hrafndísi Júlíu sem er
tveggja ára, þá bara jókst jólaánægjan í fjölskyldunni,“
segir Elsa og útskýrir hvernig þau sem par hafi ákveðið
að taka það besta úr jólahefðum frá báðum fjölskyldum
og síðan búa til sínar eigin hefðir.
„Það er fyndið að hugsa til þess að uppáhaldsjólalag
okkar beggja er „Þú komst með jólin til mín“. En lagið
segir söguna um hvernig hann vakti jólin í mér.“

Þ

Kýs að undirbúa jólin langt fram í tímann

Jólafötin og
jólagjafirnar
fyrir verðandi og
nýbakaða foreldra
Glæsibæ | mán-fös. 11-18 – lau. 11-16 | www.tvolif.is

Hvenær byrjið þið að undirbúa jólin?
„Í raun á undirbúningurinn sér stað allan ársins hring.
Ég reyni að tína til jólagjafir hér og þar þegar ég sé góða
hluti að gefa eða til að skreyta með. Það getur verið í
apríl eða júlí ef því er að skipta. Síðan finn ég til áhugaverðar jólamyndir að horfa á um jólin og skrifa um þær á
blogginu mínu www.elsaserrenho.com og skrifa um það
löngu fyrir jólin. Þar set ég einnig inn hugmyndir um
jólaföndur og fleira.
Áhugavert föndur, jólapeysur og búninga finn ég einnig oft rétt eftir jólin. Ég er svo spennt fyrir jólunum og

þess vegna kýs ég að fara fyrr af stað. Í byrjun desember hefst samverudagatal okkar fjölskyldunnar. Þar sem
allt er löngu tilbúið hjá okkur í desember snúast jólin
meira um að njóta og gera eitthvað skemmtilegt saman,
heldur en að þrífa og raða rétt fyrir hátíðina.“
Samvera fjölskyldunnar mikilvægust
Hvernig lítur samverudagatalið út?
„Það fer af stað í upphafi desembermánaðar og er
einskonar lifandi jóladagatal þar sem við opnum hvern
dag á dagatalinu sem segir okkur hvað við eigum að gera
saman þann daginn. Dæmi um það sem við gerum saman
er að fara á skauta á Ingólfstorgi, að lita jólamyndir,
skreyta jólatrékúlur, baka piparkökur, horfa á jólakvikmyndir, búa til snjókarl, stelpurnar fara í bað og spila
jólatónlist og fleira skemmtilegt. Þetta eru einfaldir hlutir sem tilheyra jólunum.“
Elsa segir að jólin séu einstök, sér í lagi út af fjölskyldunni. „Ég er ótrúlega lukkuleg með Daða. Það myndu
ekki allir nenna að taka þetta alla leið með mér. Ég er
nokkuð viss um það. Hann klæðir sig upp á fyrir jólamyndatökuna í jólapeysur, jólaheilbúninga og fleira í
þeim dúrnum. Vinirnir elska að taka upp kortin okkar á
aðfangadag og Daði fær oft stríðni frá vinum sínum fyrir
uppátækin okkar, en lætur það ekki á sig fá.“
Föndraði fyrstu jólapeysurnar sjálf
Hvar kaupirðu helst jólapeysur og búninga, skraut og
fleira fyrir jólin?
„Í fyrstu þurfti ég að föndra mikið af þessu sjálf. Árið
2010 var sem dæmi ekki auðsótt að kaupa jólapeysur í
búðum hér á landi. En það hefur margt breyst síðan þá.
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Fyrir þínar
bestu stundir

JÓLA-

TILBOÐ
JÓLAILMIRNIR

DÚNSÆNG OG -KODDI

FRÁ YANKEE CANDLE

Sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður
og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Verðdæmi:

Fullt verð: 12.900 kr
Koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður og 30%
hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

20%

Millistórt kerti í glerkrukku.
Fullt verð: 3.390 kr.

AFSLÁTTUR

Fullt verð: 6.900 kr

Jólatilboð
aðeins 2.712 kr.

Sæng 10.320 kr. Koddi 5.520 kr.

15%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

2.090
KRÓNUR

MISTRAL HOME

sængurföt

Ótrúlegt úrval af sægurfötum frá Mistral Home. Ný og spennandi mynstur og litir.
Bómullarsatín með vönduðum rennilás. 300 gsm bómullarþráður sem tryggir
frábæra endingu, viðkomu og mýkt. Fáanleg 140 x 200.

NORDICFORM

sængurföt

Fullt verð 140x200 cm frá kr. 8.990.

Ný sending af fallegum sængufötum frá Nordicform. Sængurfötin eru úr
bómullarsatíni með vönduðum rennilás. 300 gsm bómullarþráður sem tryggir
frábæra endingu, viðkomu og mýkt. Nordicform fáanleg 140 x 200, 140 x 220
og 200 x 220 cm. Fullt verð 140x200 frá kr. 12.900

JÓLAVERÐ á Mistral Home 140x200 cm frá aðeins 6.900 kr.

JÓLAVERÐ á Nordicform 140x200 cm frá aðeins 10.965 kr.

20%
AFSLÁTTUR

RIVER

svefnsófi
með tungu

Rúmfatageymsla í tungu. Grænt, svart og grátt,
slitsterkt áklæði. Hægri og vinstri tunga.
Stærð: 250 x 157 cm. Svefnsvæði: 140 x 195 cm.
Fullt verð: 149.900 kr.

Aðeins 119.920 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 10–18 (Holtagarðar)
Mán. til fös. kl. 11–18.30 (Smáratorg)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

15%

AFSLÁTTUR

MEGA

opinn
hornsófi

Hornsófi. Grátt eða dökkgrátt,
slitsterkt áklæði. Hægri eða vinstri.
Stærð: 294 x 240 cm
Fullt verð: 239.900 kr.

Aðeins 203.915 kr.
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar
eru birtar með fyrirvara um
prentvillur. Tilboðin gilda
til 16. desember 2018 eða á
meðan birgðir endast.
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Þegar netverslun varð aðgengileg byrjaði ég að panta jólapeysur, jólabúninga og fleira sniðugt á netinu.
Ef ég fer til Bandaríkjanna, t.d. á vorin eða um mitt árið, þá
panta ég af netinu jóladót og læt senda til mín þar sem ég gisti
hverju sinni. Úrvalið er svo mikið í Bandaríkjunum, en ekki
auðsótt að kaupa jóladót á þessum árstíma. Eins er mikið úrval
í verslunum hér heima. Við höfum sem dæmi stofnað hóp á
Facebook, Jólabörn, sem er fyrir fólk eins og mig, sem elskar
jólin og hefur áhuga á að huga að þeim allan ársins hring. Þar
skiptumst við á góðum hugmyndum og bendum á áhugaverða
staði að versla á heima fyrir jólin.“
Hver telur þú að sé ástæðan fyrir þessari jólagleði sem hefur
vaxið í litlu fjölskyldunni þinni?
„Ég er ekki viss. Kannski langaði okkur að búa til minningar
fyrir okkur og börnin sem myndu lifa um ókomna tíð. Við leggjum áherslu á að vera ekki með stress um jólin. Enda mun minningin um að búa til snjókarl fyrir jólin með foreldrunum lifa
lengur en minningin um hreina skápa fyrir jólin.“

Elsa og Daði á
Rockefeller-torgi
jólin 2012.

Falleg fjölskylda sem elskar jólin. Daði
Freyr, Elsa og dæturnar Kara Lilja og
Hrafndís Júlía á jólunum í fyrra.

Álfurinn Sussi hjálpar til
Er eitthvað fleira sem þú mælir með að gera fyrir jólin?
„Já, ég mæli með bókinni „Elf on a shelf“ fyrir fjölskylduna.
Með henni fylgja ákveðnar reglur og lítill álfur sem bætir heldur betur í skemmtun jólanna að okkar mati. Álfurinn okkar
fékk nafnið Sussi og er mikill gleðigjafi um jólin. Sagan á bak
við álfinn er sú að jólasveinninn sem býr á norðurpólnum er svo
upptekinn að hann sendir aðstoðarmenn sína sem eru álfar til
krakka að fylgjast með þeim þegar desember byrjar. Álfurinn
flýgur svo á hverri nóttu til Sveinka að segja honum hvernig
gengur með börnin. Þannig að alla morgna þegar
börnin vakna er álfurinn kominn á nýjan stað
í húsinu. Okkar álfur býr að sjálfsögðu á Íslandi og fer hann upp í fjöllin til jólasveinanna þar og aðstoðar þá. Tvær mikilvægar
reglur fylgja álfinum, sem eru þær að:
Þegar álfurinn kemur til fjölskyldunnar í fyrsta skiptið verður hún að
gefa honum nafn. Þannig fær álfurinn töfrana til að geta flogið á
hverri nóttu. Síðan má alls ekki
Elsa lukkuleg með
Daða Frey, sem er
alltaf til í að bregða
á leik fyrir jólin.

snerta álfinn, ef hann er snertur þá
missir hann töframáttinn sinn. Við
lásum okkar bók þann 1. desember, og viti menn, Sussi kom til
okkar daginn eftir og var
mikill prakkari og uppátækjasamur yfir jólamánuðinn.
Svo mæli ég bara
líka með því að hafa
jólin nákvæmlega
eins og hver og
einn vill hafa þau,
hvort sem það er

að fara alla leið í skreytingum og heimagerðu konfekti og þvílíku eða bara hafa hlutina mjög afslappaða þar sem allir eru í
náttfötunum. Við njótum þess að hafa mikla jólastemningu
fram að aðfangadegi og njótum svo að hafa lítið planað milli jóla
og nýárs, nema að vísu er ein af okkar jólahefðum að fara á jólaball frímúrara sem ég hef farið á síðan árið 1986.“
Tíu uppáhaldsjólakvikmyndirnar
Þegar kemur að jólakvikmyndum þá hefur Elsa séð þær
flestar ef ekki allar. „Ef ég ætti að nefna tíu uppáhaldskvikmyndirnar fyrir jólin væru það: National Lampoon’s
Christmas Vacation, Home Alone 2: Lost in New York, Santa
Clause, How the Grinch Stole Christmas, Elf , Christmas with
the Kranks, Four Christmases, Deck the Halls og All I Want
for Christmas, A Bad Moms Christmas og The Night Before.“

islandsbanki.is

Snertilausar greiðslur Íslandsbanka

Borgaðu með símanum
í næsta posa
440 4000

með kortaappinu frá Íslandsbanka

Who will you make happy today?
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Hamingjusama jólafólkið
Ef þú ert einn af þeim sem geta
ekki beðið eftir jólunum og fara af
stað að undirbúa jólin þegar þeim
er nýlokið eru miklar líkur á að þú
sért hamingjusamari en margir
aðrir í samfélaginu.

Það er gaman að
dunda við að skreyta.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
rt þú ein/n af þeim sem heyra stöðugt frá fjölskyldunni eða þeim sem
þú býrð með að það sé ekki ennþá
kominn tími til að skreyta fyrir jólin? Þá er þetta grein fyrir þig því
samkvæmt rannsóknum sérfræðinga eru þeir
sem vilja fara snemma af stað fyrir jólin hamingjusamari en aðrir.

E

Independent greinir frá því að þeir sem byrja
snemma að skreyta séu í góðu sambandi við
barnið í sér.
Að setja upp skrautið vekur minningar frá
æsku, þeim tíma sem við upplifðum áður en
við þurftum að bera einhverja ábyrgð í
lífinu.
Í dag er mikil streita í umhverfinu, það getur því virkað róandi á
taugakerfið að byrja snemma
og njóta aðventunnar með fallegum og rómantískum skreytingum.
Eins sýna rannsóknir að ef
þú ert dugleg/ur að skreyta húsið að utan skynja nágrannarnir
þig sem vinalegri persónu en ella.
Í samfélaginu í dag er mikið stress
og streita. Að taka hugann af því og
setja fókusinn á jólaskraut róar taugarnar.

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Jóladekur á
aðventunni
Aðventan er ekki einungis sá tími þegar við skreytum, kaupum gjafir og undirbúum jólin. Margir hafa
komið sér upp skipulagi þar sem þeir dekra meira
við sig en vanalega á þessum tíma fyrir jólin.

Ilmandi
baðsölt
gera mikið
fyrir baðið.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

J

ólin er sá tími þegar við hittum fjölskyldu og vini í jólaboðum,
á tónleikum og úti að borða svo dæmi séu tekin. Það hefur
enginn gaman af því að mæta á staðina með gráa bauga undir
augunum, úfið hárið og illa til hafður. Af þessum sökum eru
margir hverjir duglegir að dekra við sig á aðventunni. Eftirfarandi hlutir eru sniðugir að kaupa eða gefa þeim sem maður elskar í skóinn til að dekra við sig um jólin.

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Angan baðsaltið með
íslensku birki, piparmyntu og sjávarsalti
gerir kraftaverk fyrir
líkama og sál. Hreinsar og hressir um jólin.
Kostar 3.590 kr. Hrím.

Geranium Leaf Hydrating
Body Treatment er rakagefandi líkamsolía með E
vítamínum. Inniheldur
sæta möndluolíu og
makadamian hnetuolíu.
Kostar 4.900 kr. Madison
ilmhús.
Damascan Rose Facial
Treatment frá Aasop er nærandi andlitsolía sem hentar
vel fyrir þurra húð. 25 ml.
Kostar 11.200 kr. Madison
ilmhús.

Coco Chanel Le
Tonique gerir húðina glóandi fallega.
Kostar 5.399 kr.
Hagkaup.

Andlitsmjólkin frá
Coco Chanel Le
Lait gerir húðina
silkimjúka og
hreina. Kostar
5.799 kr. Hagkaup.

ST510
Sléttujárn

TEFAL SHALLOW
30cm Premium Stainless Steel

HD380
árblásari

GOTT ÚRVAL
HÁRSNYRTITÆKJA
FYRIR KARLA OG KONUR

kr. 14.900,-

POTTAR OG PÖNNUR Í GÓÐU ÚRVALI
P

BlueTooth
ooth heyrnartól
he
rtól
Mj771

kr. 23.500,-

Ný ryksuga fyrir jól

Verð frá 14.900,-

65“
70.000 KR
AFSLÁTTUR
QE65Q7F

Pressukönnur.
Nokkrar stærðir.

kr. 349.900,-

Þrifalegu ruslaföturnar.
Margar gerðir og úrval lita.

Verð frá 4.990,-

SANGEAN ÚTVARP

SWITCH

WR-1 AM/FM WALNUT

HLJÓMTÆKJASTÆÐA - HM26
FM/AM útvarp / Innbyggt
loftnet - hægt að tengja
aukaloftnet við / Hátalari 3”:
7W RMS / Aux inngangur /
Tengi fyrir heyrnartól

kr. 56.900,-

Úrval NINTENDO leikja

kr. 23.500,-

30W (15W + 15W RMS) (8Ω) / Class D Magnari
/ 2-Way Bass-Reflex Hátalarar / Bass Enhancer
(P.BASS) / CD-Audio, CD-R/-RW (MP3) / USB
Tengi (MP3) / AM/FM Útvarp m. 30 stöðva minni /
Innbyggt Blueooth 4.1 / Bluetooth Auto Connect

kr. 44.900,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Netverslun
Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

Greiðslukjör

ormsson
SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLÓMSTURVELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

IITTALA MÚMÍN –Light Snowfall
Bolli 30cl verð 3.180,Skál verð 4.490,Skeið verð 1.990,-

KARTELL BATTERY
Borðlampi – fleiri litir
Verð frá 21 .900,-

IITTALA KASTEHELMI
KAY BOJESEN

Kertastjakar
Verð frá 2.250,-

Tréfígúrur
Verð frá 5.990,- stk.

ALESSI ANNA G

RITZENHOFF

RITZENHOFF

RITZENHOFF

Vínupptakari
Verð frá 6.950,-

Bjórglös og krúsir
Verð frá 2.150,-

Snafsaglös
Verð 1.250,- stk.

Vínglös
Verð frá 2.550,-

KARTELL

LUKKUTRÖLL

SKAGERAK DANIA

KÄHLER OMAGGIO

RITZENHOFF

COMPONIBILI 3ja hurða
Verð frá 18.900,- stk.

Margar gerðir
Verð frá 3.890,-

Skurðarbretti 50x27 cm tekk
Verð 11.500,-

Kertastjaki – þrjár stærðir
Verð frá 3.190,-

ASPERGO glös
Verð 4.900,- 6 stk

POMME PIDOU

ALESSI

KÄHLER OMAGGIO

Sparibaukar
Verð frá 3.990,-

Ketill
Verð 19.900,-

Jólakúlur 3 stk.
Verð 6390,-

CUERO MARIPOSA

ALESSI

SHORN GREY
Verð 209.000,-

Sítrónupressa
Verð 9.900,-

ZACK standur
f /18 nespresso kaffihylki
Verð 7.990,-

Skeifunni 8

|

Kringlunni

|

Glerártorgi

|

Sími 588 0640

|

casa.is

Grænn vasi
25,1 cm
Verð 19.550,-

HOLMEGAARD
Jólaskraut
Verð 1.900,- stk.

IITTALA
ALVAR AALTO
Grár vasi 16 cm
Verð 18.950,-

KORRIDOR
Steypudýr fleiri tegundir
Verð frá 6.990,-

BIALETTI

KÄHLER HAMMERSHOI

Mokka könnur
Verð frá 2.290,-

STELLA hangandi
Verð 5.590,-

Hvítur vasi
20 cm
Verð 25.850,-

KARTELL BOURGIE
Borðlampi – margir litir
Verð frá 39.900,-

Gjafir sem gleðja

MR.WATTSON

ROSENDAHL

KAY BOJESEN

KÄHLER NOBILI

KÄHLER HAMMERSHOI

LED lampi
Verð 16.990,-

Söngfugl
Verð frá 10.990,- stk.

Jólastytta
Verð 11.990,- stk.

Kertahús f/sprittkerti
Verð frá 4.190,-

Kökudiskur
Verð 22.290,-

KARTELL TAKE

KÄHLER AHLMAN

IITTALA KASTEHELMI

IITTALA TOIKKA PUFFBALL

Borðlampi – margir litir
Verð 12.900,-

Kertastjaki
Verð frá 4.390,-

Krukkur með loki
Verð frá 3.690,-

CRANBERRY 7x5 cm

ROSENDAHL

ROSENDAHL

IITTALA MARIBOWL

KÄHLER HAMMERSHOI

KAREN BLIXEN aðventukrans
Verð Gull 14.750,- Silfur 11.750,-

GRAND CRU kertastjakar
Verð 1.000,- stk.

Skálar
Verð frá 6.350,-

Blómavasi 25 cm
Verð 10.490,-

JUST RIGHT STOFF
Kertastjaki
Verð 7.300,- stk. Gylltur
Verð 5.100,- stk. Silfur

KARTELL

KARTELL CINDY

ROSENDAHL

ABBRACCIAIO kertastjaki
Verð frá 25.390,- stk.

Borðlampi – fleiri litir
Verð 32.900,-

KAREN BLIXEN jólaóróar
Verð frá 2.190,-

Verð 21.900,-
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Skrýtið að hengja upp jólaseríu á grænar trjágreinar
Kristín Eva Þórhallsdóttir handritshöfundur býr í Santa Monica í Kaliforníu ásamt eiginmanni sínum og börnum þeirra
tveimur. Jólahaldið í Ameríku er aðeins öðruvísi en á Íslandi en þau leggja sig fram við að halda í íslenskar jólahefðir.
Marta María | mm@mbl.is
ið höldum í íslenska jólahefð
og fögnum jólum á aðfangadagskvöld með öllu tilheyrandi. Hins vegar höfum
við tekið upp þann ameríska
sið að hengja upp jólasokka sem eru fullir
af litlum pökkum snemma á jóladagsmorgun,“ segir Kristín Eva spurð um jólahefðir fjölskyldunnar.
Kristín Eva er um þessar mundir að
þróa sjónvarpsþáttaseríu í samstarfi við
framleiðslufyrirtækið Viafilm sem framleiddi meðal annars þættina Lilyhammer
og The Norsemen. Fjölskyldan skiptist á
að halda jól á Íslandi og í Santa Monica.
„Við höfum skipst á að vera á Íslandi og
hérna í Kaliforníu. Jólin eru hvergi betri
en á Íslandi enda tengjast þau að svo
miklu leyti veðráttunni og að kúra inni í
kuldanum, koma saman, lesa bækur,
kveikja jólaljósin og taka sér hvíld frá
hversdagsamstrinu. Í Bandaríkjunum er í
mesta lagi einn frídagur fyrir vinnandi fólk
yfir jólin og svo er auðvitað stór hluti fólks
sem fagnar ekki jólum. Þakkargjörðarhátíðin, sem er í lok nóvember, er mun stærri
hátið.“
– Hvað er ómissandi um jólin?
„Fjölskyldan, góður matur, bækur og
kertaljós.“
– Hvernig eru jólin í Kaliforníu frábrugðin íslenskum jólum?
„Það eru auðvitað engar vangaveltur um
hvort jólin verði hvít eða rauð hérna í Los
Angeles, enda snjóar aldrei. Mér finnst
eins og ég sé að undirbúa jólin í júlí þegar
ég er að hengja upp útijólaseríurnar á
grænar trjágreinar, auk þess sem samfélagið í heild sinni undirbýr ekki jól eins
og gerist á Íslandi; hér er ekkert um jólaföndur í skólum eða jólaböll. Síðustu jól
voru krakkarnir meira að segja í skólanum
á Þorláksmessu,“ segir hún.
– Hvað finnst þér best við jólin?
„Mér finnst best að slappa af með góða
bók eða spila með fjölskyldunni og hafa
engum skyldum að gegna.“
– Hvað borðið þið á jólunum?
„Við ákveðum það oftast ekki fyrr en
nokkrum dögum fyrir jól hvað við borðum
þegar við kíkjum í kjötbúðina og sjáum
hvað okkur líst vel á.“
– Eftirminnilegustu jólin?
„Á námsárunum fórum við hjónin ein jólin ásamt vini okkar til Las Vegas. Við þóttumst hafa dottið í lukkupottinn að fá ódýra
gistingu á lúxushóteli þar til á aðfangadag
þegar við vorum vakin við æpandi fólk sem
þaut framhjá glugganum okkar í rússíbana
sem hlykkjaðist á braut um alla hótelbygginguna. Í tíu mínútna akstursfjarlægð frá stigum við
hins vegar inn í ólíkan
heim á bóndabæ þar
sem tóku á móti
okkur asni, geit
og tveir hundar.
Þarna bjó systir vinar okkar
sem bauð okkur að halda
jólin með
þeim. Enginn
var á nýjum
skóm eða búið
að dekka borð,
heldur allir á náttfötunum og jólamaturinn borðaður af
pappadiskum. Næsta dag
bauð systirin okkur á Star Trek-

V

Kristín Eva býr
í Santa Monica
í Kaliforníu.

Í Kaliforníu er gott veður
allan ársins hring.

sýningu á Hilton-hótelinu, en hún var einn
af leikurunum í sýningunni. Þar fengum
við að fara um borð í Enterprise og lenda
í átökum við nokkra Klingona. Jólahaldi
lauk svo við barinn á Enterprise þar sem
við drukkum bláan bjór.“
– Hvernig er jólagjafainnkaupum háttað
hjá þér? Kaupir þú gjafir jafnt og þétt
yfir árið eða græjarðu þetta á Þorláksmessu?
„Ég stefni á það hver einustu jól að
vera snemma í jólainnkaupunum og fer af
stað og kaupi nokkrar gjafir. Svo líður
tíminn og allt í einu eru nokkrir dagar í
jól og ég hleyp um eins og hauslaus hæna
að redda síðustu pökkunum.“

ð
e
♥
m
n
n
i
r
Elskum vetu

Svigskíði

Fjallaskíði

Gönguskíði

Snjóbretti

Pakkatilboð
20% afsláttur

Frábært pakkatilboð

Pakkatilboð
20% afsláttur

Pakkatilboð
20% afsláttur
Salomon X ultra mid gtx
Kvk. og herra
Verð 26.995

First la

yer

SET

Me
erino ullarsettt
Buxur og
g
síðerma
íð
bolur
b l

Mikið úrval
af fatnaði

Verð kr. 16.995
V

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

Mikið úrval af hönsk
nskum
kum
um
m
og lúffum
Mikið úrval af
skíðafatnaði
frá
Lenz skíðasokka
ar
verð frá kr. 1.99
95

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

Speedcross 4
Fyrir dömur og herra
Verð kr. 19.995

Mikið úrval af skíðaog skótöskum

Hinir vinsælu
NANO spikes
vetrarbroddar
Tilboð kr. 5.995 með poka

Erum flutt í Faxafen 12

Full búð af vetrarvörum

Í s le n s k u

ALPARNIR

Faxafen 12 // 108 Reykjavík // Sími 534 2727 // www.alparnir.is // e-mail: alparnir@alparnir.is

Jólakræsingar
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„Peppermint
bark“-kaka
um jólin
„Peppermint bark“-súkkulaðið fæst víða um jólin.
Kökusnillingurinn Marcella Dilonardo er með æðislega uppskrift að ljúffengri piparmyntu fyrir jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

arcella Dilonardo er vanalega
kölluð Marce. Hún heldur úti
vefsíðunni Hey Modest Marce
(www.heymodestmarce.com)
þar sem hún deilir með lesendum dýrindis kökuuppskriftum fyrir ýmis tækifæri.
Fyrir jólin mælir Marce með „Peppermint
bark“-köku. Uppskriftin er einföld:

M
Vanillubotn

1 bolli ósaltað mjúkt smjör
1½ bolli sykur
3 egg
1 teskeið vanilludropar
½ bolli olía
2½ bolli hveiti
2 teskeiðar lyftiduft
1 teskeið salt
1 bolli mjólk
1 bolli peppermint bark, mulið

Súkkulaðibotn
1 bolli ósaltað mjúkt smjör
2 bollar sykur
3 egg
1 teskeið vanilludropar
1 teskeið piparmyntudropar (má sleppa)
½ bolli olía
2 bollar hveiti
½ bolli kakó
2 teskeiðar lyftiduft
1 teskeið salt
1 bolli mjólk
1 bolli Peppermint bark, mulið

Krem (ombre)
2 bollar smjör ósaltað við stofuhita
4-5 bollar flórsykur
1 teskeið vanilludropar
1
⁄4 bolli kakó

ELSKAR
JÓLASTÚSSIÐ
Katrín Björk býr til sérstakt
síróp fyrir jólin sem hún
blandar út í sterka drykki.
Marcella Dilonardo er vanalega kölluð Marce og heldur
úti vefsíðunni Hey Modest
Marce, þar sem hún deilir
girnilegum uppskriftum og
dýrðlegum myndum.

SVIKIN
SKJALDBAKA
Á Eyrarbakka er 19. aldar
jólin í hávegum höfð

JÓLAÍS
MARGRÉTAR
DANADROTTNINGAR
Elsa Haraldsdóttir drottning hárgreiðslunnar býður
aldrei upp á neitt annað
en það besta.

앸

Innihaldsefnin í
kökunni tilbúin að
fara í hrærivélina.

„Peppermint bark“
má nota fyrir hin
ýmsu tilefni yfir jólin.

Vanilllubotninn: Þeytið smjör og sykur saman í
hrærivél, bætið við eggjum og hrærið þar til deigið
verður létt og skemmtilegt. Setjið vanilludropa og
olíu út í. Setjið hveiti, lyftiduft og salt í aðra skál og
bætið í hrærivélina jafnt og þétt við lítinn hraða.
Um leið og hveitið er komið í deigið, bætið þá við
mjólk og hrærið síðan „peppermint bark“ út í.
Setjið deigið í tvö hringlaga form og bakið á
160°C (325°F) í 20-25 mínútur.
Súkkulaðibotninn: Þeytið smjör og sykur í hrærivélinni, bætið við eggjum og hrærið saman þar til
deigið verður létt og skemmtilegt. Setjið vanilludropa og piparmyntu út í og olíu þar til allt er vel
blandað. Setjið hveiti, kakó, lyftiduft og salt í aðra
skál og blandið varlega við blauta deigið í hrærivélinni. Þegar allt er komið saman, bætið þá við
mjólk og hrærið „peppermint bark“ út í.
Setjið deigið jafnt í tvö hringlaga form og bakið
við 160°C (325°F) í 20-25 mínútur.
Kremið: Setjið allt úr uppskriftinni nema kakó í
hrærivélina og hrærið þar til kremið verður létt og
ljóst (8-10 mínútur). Setjið kremið í þrjár skálar.
Hafið eitt kremið eins og það er, bætið kakói í hinar skálarnar. Hafið mismunandi mikið kakó í skálunum til að búa til ólíkan lit á kremið.
Til að skreyta kökuna byrjið þið á ljósasta litnum af kreminu og setjið það á alla kökuna og kælið
hana í 30 mínútur. Setjið síðan dekkra brúna
kremið á botninn og bætið ljósa litnum í miðjuna.
Að lokum setjið þið mulið peppermint bark ofan á
kökuna og bjóðið upp á um jólin!
Kakan er
falleg
um jólin.

JÓLAGJÖFIN FYRIR HANN FÆST Í JACK & JONES

Rúllukragapeysa 10.990 kr.

Peysa 8.990 kr.

Rúllukragapeysa
6.790 kr.

3 pör af sokkum
Hanskar 8.990 kr.

1.690 kr.

Úlpa
24.990

Skyrta 8.990

Frakki 27.990

Peysa 10.990

Rúllukragapeysa 6.590
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Jói og Hafdís ásamt börnum sínum
Andra Má og Selmu Dögg og
barnabarninu Breka Þór.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Gómsæt villibráð og fallegar skreytingar
Jóhann Jónsson matreiðslumeistari og Hafdís Harðardóttir grunnskólakennari búa í huggulegu húsi á besta stað í Garðabænum. Þau
eru mikið fjölskyldufólk og vita fátt betra en að hafa húsið fullt af fólki. Þau eru mikið fyrir villibráð og hvetja fólk til að slaka á um jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Þ

egar blaðamaður kemur í heimsókn til þeirra Hafdísar og Jóhanns er húsið fullt af börnum.
Það tekur jólailmur á móti manni
og viðmót fólksins á heimilinu er

hlýlegt. Jóhann er eigandi Ostabúðarinnar og
er vanalega kallaður Jói. Hafdís eiginkona
hans segir að fjölskyldan fái að njóta þess
daglega hversu mikill sælkeri eiginmaður
hennar er og lýsir samspili þeirra hjóna á

heimilinu á eftirfarandi hátt: „Við Jói erum
mjög ólík í eðli okkar en pössum þannig ákaflega vel saman. Hann elskar að fá fólk í mat,
elda og undirbúa, en ég nýt þess að setja upp
ákveðna stemningu, skreyta og leggja á borð-

ið,“ segir hún og útskýrir helstu jólahefðir fjölskyldunnar.
„Jói fer vanalega á rjúpur fyrir jólin. Hann er
mikið fyrir villibráð og er duglegur að fræða
❄ SJÁ SÍÐU 30

Hafdís elskar að skreyta um jólin.
Hér hefur hún gert fallega kertaskreytingu sem fer vel á borði.

Vertu snemma á ferðinni
og hafðu það notalegt
á aðventunni
Öruggir skiladagar

Brandenburg | sía

Til Evrópu:
13. des
14. des
14. des

Pakki til Evrópu
Pakki til Norðurlanda
Bréf til Evrópu

Upplýsingar um afgreiðslutíma og aðra örugga
skiladaga má ﬁnna á postur.is/jol

Innanlands:
17. des
19. des

Bréf
Pakkar
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okkur heimilisfólkið um hráefnið sem hann notar.“
Börnin öll með sín hlutverk

Jói elskar að vera
í eldhúsinu og fá fólk í
mat.

„Selma Dögg dóttir okkar, sem er átta ára,
er snillingur í að verka villibráð með mér. Bara
andlitið á henni er eins og jólin þegar hún fer í
verkið,“ segir hann.
Hafdís segir að Andri Már sonur þeirra,
sem er 12 ára, sé líkari henni í eðli sínu. Þau
haldi sig frá eldhúsinu yfir hátíðina en geri
ýmislegt annað sem skipti ekki síður máli.
Breki Þór, fjögurra ára barnabarn þeirra Hafdísar og Jóa, hefur búið í íbúð sem tilheyrir
húsinu, svo hann er mjög náinn fjölskyldunni
útskýra þau bæði. „Hann heldur uppi gleði og
stuðinu yfir hátíðina. Faðmar, knúsar og leikur sér á fallegan hátt.“
Inni í stofunni stendur fallegt borð úr Ilva
sem þau nýverið festu kaup á. Það er mikil og
löng saga á bak við borðstofuborðið. „Við Jói
höfum verið saman í fimmtán ár og borðstofuborðið sem við vorum með þar til nýverið kom
úr hans fórum. Ég sagði lengi fátt um þetta
borð en núna fannst mér kominn tími á að við
fjárfestum saman í nýju húsgagni sem við
hefðum þá valið bæði.“
Aðfangadagur er dagur fjölskyldunnar
Það er greinilegt að mikill kærleikur er á
milli hjónanna en einnig hreinskiptin samskipti. Borðstofuborðið er án efa eins mikilvægt fyrir Hafdísi og eldavélin er fyrir Jóa,
þar sem fagurfræði og innileiki Hafdísar fær
notið sín í stofunni þegar hún undirbýr hvar
gestir og fjölskyldan gæða sér á kræsingunum.
Jói segir að aðfangadagur sé stund fjölskyldunnar, þegar allir ná að tengjast, vera
saman og bara njóta jólahátíðarinnar. „Ég er
mikið fyrir jólin, enda sést það hvað helst á
Ostabúðinni sem hefur fest sig í sessi hjá
mörgum fyrir jólin. Við erum mikið í flæðinu
og fáum nýja viðskiptavini á hverju ári til viðbótar við þá gömlu góðu sem við höfum safnað að okkur í gegnum árin. Ostakörfurnar
okkar eru vinsælar og reykta gæsabringan
ómissandi fyrir marga. Þegar líður að jólunum reynum við að halda jólastemningunni
þannig að þótt það sé brjálað að gera og búðin sé full, þá sé rólegt og gott að koma til okkar í miðborginni. Síðan á aðfangadag, klukkan tólf, þá set ég í lás og set fókusinn á
heimilið mitt. Ég hef reyndar lent í því að fá
símtal frá viðskiptavini sem hafði gleymt að
kaupa gæs fyrir jólin og náði ekki til mín í
tæka tíð. Hann sagði mér að jólin yrðu ónýt

Um áramótin fyllist húsið

Uppskrift krómhjartafille
Kjötið er tekið úr kæli og látið
standa í 8 klst við stofuhita.
Síðar er það smjörsteikt á
pönnu.
Kryddað með salt, pipar, timian og hungangi.
Steikt í 2-3 mín á hvorri hlið.
Látið jafna sig í 5 mínútur.
Gott er að hafa smjörsteiktar
gulrætur sem eru kryddaðar með
salti, pipar og oregano.
Smælkikartöflurnar eru soðnar
og þeim síðan velt upp úr sykurgljáa með kaffibragði. Gott er
að setja þykka balsamic edik yfir.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jói eldar eina bestu villibráðina í bænum. Hér gefur
að líta girnilegan hjört sem Jói eldaði.

án gæsarinnar, sem ég alveg skil, svo ég tók
bara gæsina með mér heim, enda bjó þessi
aðili í Garðabænum eins og ég. En ég er á því
að jólin komi þótt maður gleymi að kaupa
grænu baunirnar eða eitthvað annað fyrir jólin. Við þurfum að átta okkur á því að við eigum öll nágranna sem myndu með glöðu geði
gefa okkur af grænu baununum sínum ef því

er að skipta. En samfélagið okkar er orðið
meira þannig að við fjarlægjumst hvert annað og eigum erfitt með að biðja. Við erum
reyndar rosalega heppin með nágranna og
mikill samgangur er okkar á milli. Enda held
ég að Garðabærinn sé ennþá svolítil sveit í
þeim skilningi. Við göngum á milli húsa,
röbbum og kynnumst.“

Jói gerir eitt besta
gæsabringusalat
landsins.

Fallegur jóladiskur sem
bí3ður eftir villibráðinni.

Nýja borðstofuborðið er úr
Ilvu. Jóladiskarnir hafa fylgt
fjölskyldunni lengi.

Hafdís segir að Jói sé framúrskarandi
kokkur með villibráðina um jólin, en svo taki
stofan á sig aðra mynd um áramótin þegar
þau fá allt upp í 30 manns í mat og allir sitji til
borðs þar sem borðin svigna undan veitingum sem Jói er búinn að undirbúa.
„Ég legg á borð kalda rétti og við erum
með langt borð sem nær allt frá borðstofunni
inn í stofuna. Á borðinu eru svo margir kaldir
réttir. Þannig minnka ég matarsóun og nýti
allt svo miklu betur. Að fara vel með matinn
og sóa ekki til einskis skiptir mig máli. En já
ég er líka í flæðinu þegar ég fæ fullt hús af
fólki í mati til okkar.“
Jói og Hafdís eru sammála um að jólin séu
til að njóta með sínum allra nánustu. Þau
elski að slappa af saman, borða góðan mat og
ræða um allt milli himins og jarðar í umhverfi
þar sem allt er í jólabúningi. Tónlist, kerti,
ljós og skraut búi svo til umgjörðina og setji
andann þar sem hann á að vera.
Lyktin af villibráðinni sem Jói er að elda,
ilmurinn af greni og jólakertið Windsor Forest frá Crabtree & Evelyn vekja jólaandann í
hverjum þeim sem koma í heimsókn til þeirra
hjóna.

SKÓR

í jólapakkann

DÖMU LEÐURSTÍGVÉL
STEINAR WAAGE
VERÐ 29.995 KR.

VAGABOND SIMONE
KAUPFÉLAGIÐ
VERÐ 21.995 KR.

SIXMIX ÖKKLASKÓR
KOX
VERÐ 19.995 KR.

BUFFALO ÖKKLASKÓR
KOX
VERÐ 14.995

VAGABOND SALVATORE
HERRASKÓR - KAUPFÉLAGIÐ
VERÐ 22.995 KR.

VAGABOND JOHN
HERRASKÓR - KAUPFÉLAGIÐ
VERÐ 19.995 KR.

BULLBOXER SPARISKÓR
HERRASKÓR - KOX
VERÐ 17.995 KR.

BULLBOXER ÖKKLASKÓR
HERRASKÓR - KOX
VERÐ 19.995 KR.

SKECHERS
VERÐ 17.995 KR.
STÆRÐ 36-41

SÖREL BARNASKÓR
STEINAR WAAGE
VERÐ 19.995 KR.

WHISTLER HERRASKÓR
STEINAR WAAGE
VERÐ 26.995 KR.

VAGABOND JESSIE
KAUPFELAGINU
16.995 KR.

ECCO SOFT 7 HERRASKÓR
ECCO KRINGLUNNI
VERÐ 19.995 KR.

ECCO GORA
ECCO KRINGLUNNI
VERÐ 24.995 KR.

SKECHERS BARNASKÓR
VERÐ 8.995 KR.
STÆRÐ 27-35

SKECHERS
VERÐ 12.995 KR.
STÆRÐ 41-47

Kringlunni
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Volgur kanilsnúður með kardimommuís
Jón Aron Sigmundsson, kokkur á Sjávargrillinu, deilir hér uppskrift að volgum kanilsnúð
með kardimommuís. Þessi réttur er á matseðli staðarins í desember og alltaf jafnvinsæll.
Marta María | mm@mbl.is
Gerblanda
320 g volgt vatn
48 g ger
8 g sykur
Hráefni:
450 g sykur
320 g súrmjólk
320 g mjólk
360 g smjör
120 g olía
20 g salt
20 g lyftiduft
2,6 kg hveiti
8 stk. egg
Aðferð
Vatni, geri og sykri er blandað
saman og gerð gerblanda.

Öll þurrefni nema hveiti sett í skál
og blandað saman með hnoðara.
Blautum efnum er hellt í skálina og
blandað í skamma stund, þá er hveiti
sett út í.
Þar næst er skálin látin standa á
borði í 30 mín. með röku stykki yfir.
Deigið er flatt þunnt út og brætt
smjör penslað vel yfir það allt.
Þá er blöndu af púðursykri og
kanil stráð yfir og deiginu rúllað upp.
Rúllan er skorin og sett á bökunarplötur, látið standa í 60 mín. áður en
bakað er á 160°C í 12 mín.
Kardimommu-parfait
20 stk. eggjarauður
340 g sykur

1 l mjólk
1 l rjómi
20 stk. kardimommur
Aðferð
Kardimommur eru brotnar og settar í pott með mjólk og rjóma, vökvinn fenginn að suðu, þá tekið af
hellunni, plastað og sett í kæli yfir
nótt.
Vökvinn sigtaður og suðan látin
koma upp. Á meðan eru eggjarauður og sykur þeytt í skál.
Heitum vökvanum er bætt rólega
út í skálina á meðan hrært er.
Þar næst er vökvanum komið í
viðeigandi form og inn í frost og
geymt í 8-10 tíma.

Volgur kanilsnúður með kardimommuís er einn vinsælasti eftirrétturinn á Sjávargrillinu. Þess má geta að þessi
réttur er bara í boði fyrir jólin.

Fallega jólaskeiðin
frá ERNU

Bakhlið

Hönnuður
Ragnhildur Sif Reynisdóttir

Verð kr. 21.500

ERNA

GULL- OG SILFURSMIÐJA
Silfurmunir og skartgripir síðan 1924

Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is

Sykurlausar Sörur
og sprautað. Það verða ca 20 kökur
úr þessari uppskrift og þær
stækka ekki í ofninum. Sett í ofn
sem er 130 gráður heitur (ekki
með blæstri) og bakað í 40
mín.

Hafdís Priscilla Magnúsdóttir
byrjaði að elda og baka
án sykurs og hveitis
í júní árið 2013.
g byrjaði að baka og elda
án sykurs og hveitis í júní
2013 þar sem mig langaði
að prófa eitthvað nýtt. Ég kaupi
aldrei sykur eða hveiti inn á heimilið og baka aldrei annað en sykurlaust,“ segir hún en allar uppskriftirnar hennar eru á disukökur.is

Krem

É

Sykurlausar Sörur
Botn
3 eggjahvítur (stofuhita)
1 dl sukrin melis
70 g möndlumjöl

1 dl sukrin melis
3 eggjarauður
100 g mjúkt smjör
2 tsk. kakó
2 tsk. skyndikaffi
Öllu blandað vel saman.

Eggjahvíta og sukrin er þeytt
saman þar til blandan er orðin stíf.
Möndlumjöli er varlega bætt við og
blandað með sleif. Sett á bökunarpappír með skeið eða í sprautupoka

Krem er sett á kökurnar þegar
þær eru orðnar kaldar. Gott að nota
skeið og gera „fjall“ úr kreminu.
Kökurnar eru síðan settar í frysti og
svo þegar kremið er orðið vel kalt
má dýfa þeim ofan í bráðið sykurlaust súkkulaði.

GANDREIÐ

Á GEIMÖLD
Árið 2017 kom út Æskubrek á atómöld eftir Ragnar Arnalds,
þingman
nn, sem sagði frá fjölskyldu sinni, uppvaxtarárum,
æskuvin
num sem urðu þjóðþekktir einstaklingar, og fyrstu
alþingiskosningum þegar hann fór á þing 24 ára. Hann segir
hann frá
á móður sinni, Guðrúnu Laxdal sem missti báða foreldra
sína ung
g, sem og langöfum sínum, Matthíasi Jochumssyni og
Einar H
H. Kvaran. Í Gandreið á geimöld, seinna bindi ævisögu
sinnar, segir Ragnar frá þingmannsferli sínum, sem hófst 1963
og stóð til ársins 1999. Hann var ráðherra í frægri ríkisstjórn
Gunna
ars Thoroddsens. Hann segir einnig frá skáldverkum
sínum og leikritum og fjölskyldu.

SAGNASEIÐUR
Árið 1627 fór sjóræningjar úr Barbaríinu ránshendi um strendur
Íslands og rændu yfir 400 Íslendingum, þar af 250 frá Vestmannaeyjum. Meðal þeirra voru annar presturinn í Heimaey,
eiginkona og börn. Í þessari mögnuðu sögulegu skáldsögu
fyllir Sally Magnusson í eyðurnar og dregur upp lifandi og
litríka sögu af örlögum prestfrúarinnar Ástu Þorsteinsdóttur,
sem seld var í ánauð í Alsír. Hvað varð um Ástu og börnin?
Sá hún Vestmannaeyjar aftur?

Sally Magnusson er þekkt sjónvarpskona hjá BBC. Hún er dóttir Magnúsar
Magnússonar, sjónvarpsmannsins kunna sem bjó alla tíð í Skotlandi. Sally hefur
kynnt sér Tyrkjaránið, einn ógnvænlegasta viðburð Íslandssögunnar, rækilega
og hefur nú skrifað áhrifaríka bók um það.

TINDUR.IS

Bókaútgáfa
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„Vegangóðgætið
engu síðra“

Það er alltaf notalegt að taka sér
súkkulaði bað.

Guðrún Sóley Gestsdóttir er ein mesta jólakona sem fyrir finnst í
landinu að undanskilinni móður hennar, Guðbjörgu Garðarsdóttur.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Ljósmynd/Thinkstockphotos

Jólalegar veitingar
fyrir börnin
Að gera girnilega rétti fyrir börnin um jólin getur verið
ævintýralegt ef maður opnar hugann fyrir því hversu
dásamlegt er að vera barn um þessar mundir.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
örn skilja betur en margir
aðrir virði þess að eitthvað
sé skemmtilegt og hafi
þýðingu. Þegar kemur að heitu
súkkulaði, pönnukökum eða bara

B

Kiwi jólatré með berjum. Öll börn
eru hrifin af svona einföldum
ávaxtadiskum í anda jólanna.

ávöxtunum um jólin má alltaf
setja matardisk barnanna í jólabúning.
Eftirfarandi hugmyndir eru
dásamlegar fyrir jól barnanna.

Það má föndra snjókalla í eldhúsinu eins og þessar ljúffengu bollakökur sýna.
Mörg börn elska
jarðaber. Sér í lagi
jólasveinajarðaberin.

uðrún Sóley starfar
sem umsjónarmaður
Menningarinnar á
RÚV. Á dögunum gaf
hún út bókina
Grænkerakrásir sem er uppskriftarbók með vegan-uppskriftum. „Ég
er vegan því ég er mikill dýravinur
og get ekki hugsað mér að styðja
iðnað sem gengur út á vansæld
þeirra og nýtingu. Hjarta mitt slær
fyrir dýrin og hefur gert frá því ég
var pínkulítil stelpa. Eftir að hafa
horft á nokkrar heimildarmyndir og
eftir að hafa lesið um efni frá íslenskum sláturhúsum, þá var bara
eins og hendi væri veifað og ég
missti lystina á kjöti og öðrum dýraafurðum.“
Hún útskýrir að ástæður þess að
fólk gerist vegan séu margþættar.
„Eftir að ég gerðist vegan uppfærði
ég jólin örlítið hjá mér, ég hef „veganíserað“ uppáhalds smákökuuppskriftirnar mínar, nostra við minn
eigin hátíðarmat og meðlæti og bý til
aukaskammta fyrir alla sem
vilja smakka. Smakkið verður mjög gjarnan að heilli
máltíð, því vegangóðgætið er engu síðra en
hefðbundinn jólamatur. Jólin mín eru því
blanda af gömlu og
vitum eru
nýju.“
allir hlutir
Guðrún Sóley segir
betri ef þeir
okkur söguna á bak við
eru pakkaðir
sveppi Wellington sem
inn í smjörfinna má í bókinni.
deig. Það kemur
„Fyrir nokkrum árum sá
mörgum á
Guðrún Sóley segir að
ég uppskrift eftir Hrefnu
óvart að smjörvegan-jólamatur sé ekki síðri
Sætran sem hún kallaði
deig er í langen hinn hefðbundni .
„Wellington grænmetisætflestum tilunnar“ og var sirka það girnilegasta
fellum vegan. Ég skora á alla að prófa
sem ég hef séð. Ég snaraði henni í
þennan rétt um jólin!“
veganútgáfu og síðan hefur þessi
réttur verið á borðum á jólum, áraSveppa Wellington uppskrift
mótum og stórafmælum. Það er leit8 smjördeigsplötur
un að uppskrift sem er jafn hátíðleg
400 g blandaðir sveppir, sneiddir
en jafnframt einföld. Ég geri marg(hér er kjörið tækifæri til að nota
faldan skammt því veislugestir vilja
skemmtilegar tegundir eins og
allir smakka. Smakkið verður síðan
kantarellur, portobello og kastiðulega að hámi. Hér vinna bragðaníusveppi)
miklir sveppir og saltur ostur full8-10 þurrkaðar gráfíkjur, smátt
komlega á móti sæta bragðinu af
sneiddar
lauknum og gráfíkjum og eins og við

G

Guðrún Sóley deilir uppskrift
að gómsætu sveppaWellington sem hún hefur
þróað. Uppsriftin er í nýrri
bók hennar sem kom út
fyrir jólin.

Ljósmynd/Rut Sigurðardóttir

1 stór rauðlaukur
4 msk. balsamikedik
1½ msk. soja- eða tamarisósa
4 msk. hlynsíróp
1-2 greinar rósmarín
200-300 g vegan rjómaostur
(fæst í flestum matvöruverslunum)
olía til steikingar
2 pokar spínat
2 hvítlauksrif, marin
safi úr ca. hálfri dós af kjúklingabaunum til penslunar

Sósa
1 dl ósæt möndlumjólk eða
hafra/kókosrjómi
150 g vegan rjómaostur
150 g sveppir
2 teningar sveppakraftur, mjög
smátt saxaðir
salt og pipar eftir smekk

Súkkulaðibitakökur frá árinu 1997
Vorum að taka upp
glæsilegan náttfatnað
frá Huber fyrir dömur og herra

½ bolli smjör (90 g)
½ bolli sykur
½ bolli púðursykur
1 egg
1 ½ bolli hveiti
½ tsk. natron
½ bolli kókosmjöl
200 g súkkulaði
Örlítið salt
Hrærið saman
smjöri (linu), sykri,
púðursykri og eggi.
Blandið síðan restinni af uppskriftinni
við og bakið við meðalhita uns þær verða
fallega brúnar.

Álfheimar 74, Glæsibær | 104 Reykjavík | ynja.is

Jólablað Nettó
er komið út!
Fleytifullt blað með
frábærum tilboðum,
girnilegum uppskriftum
og skemmtilegum
fróðleiksmolum.

Ð
MAMMA TEIPAÐI
LOKIN FÖST Á
N!
SMÁKÖKUBOXIN
Þorbjörgu Marínósdóttur eða Tobbu
Marínós þekkja flestir. Hún hefur í nógu
að snúast fyrir þessi jól og er fyrir
löngu komin í jólaskap – en hún ritstýrir
og semur uppskriftir í Best of Disney
matreiðslubókina sem kemur út fyrir jólin.
Hún gaf sér þó tíma til að svara nokkrum
jólaspurningum Nettó.

HHnetusmjörs– og
ði
g
granólagúmmela
Mulan og Mú
k
kúlur
100 ferskar döðlur
- steinhreinsaðar
60 gr hnetusmjör
2 msk hreint kakó
200 gr kókosolía brædd
¼ salt
1330 gr granóla án viðbætts sykurs
(aath. ekki múslí, það er ekki stökkt)
300 gr saxaðar salthnetur eða 100 gr
700% súkkulaði til að skreyta með

Hvernig myndirðu lýsa jólunum í fimm orðum:
ti.
Notaleg-samvera-bragðgóð-gleði-og-þakklæ
Hvernig er hefðbundið jólahald hjá ykkur
fjölskyldunni?
hjálpast
Við borðum heima hjá mömmu og pabba, svo
fyrir
allir við að ganga frá eftir matinn til að flýta
upp á
pakkafrenzýinu. Yfir gjafagleðinni er boðið
við
kaffi, ís og konfekt og góða tónlist, svo endum
yfirleitt á að gista hjá foreldrum mínum og spila
frameftir kvöldi eða horfa á jólamynd.

má sleppa)
(m
Aððferð:
1. Setja döðlur, hnetusmjör, salt,
kaakó og kókosolía í matvinnsluvél
og vinna vel saman uns blandan er

Eruð þið vanaföst í mat?
víkja
Ekki lengur. Jólahamborgarhryggurinn var látin
Ætli
fyrir innbakaðri nautalund fyrir mörgum árum.
það verði ekki ofan á í ár auk hnetusteikur.
Hvernig stendur þú gagnvart jólalögum?
er að
Jólalög má byrja að spila á pre-ventunni. Það
svo
segja á fyrsta sunnudegi í nóvember. Þau eiga
ég
ekki að heyrast eftir annan í jólum. Annars er
tryllt jólabarn og elska jólalög enda á leið í hjónaband
sérlegu
með jólalagadólgi og meðlim í söngsveitinni
Baggalút.

Áttu þér uppáhalds jólaminningu
ip
Margar. Mamma stundaði þa
fást á jólasmákökuboxin s vi
ætum ekki allt fyrstu vikuna í d
það var alltaf til nóg af smákö

orððin slétt.
2. Bætið þá granóla og söxuðum
sallthnetum saman við með
sleeikju eða mjög varlega í
maatvinnsluvélinni. Kúlurnar eiga
að hafa grófa áferð og því þarf
að varast að mala hneturnar og
graanólað í vélinni.
S deigið inn í ísskáp í
3. Setja
klukkustund svo það kólni og
auððveldara sé að gera kúlur úr því.

Uppáhalds eftirrétturi ?
Kahlúa-ísinn hennar mömm
lakkrísáramótaísinn minn.

ða

Hvernig eru áramót be
Með fjölskyldunni, góðum
skrauti.

kúlunum upp úr smátt
V
4. Veltið
söxuðum salthnetum og bræddu
súkkulaði. Geyma í lokuðu íláti í

Jólamynd - hver fer a
Home alone og ve a

fryssti.

upp?
Hvenær byrjið þið að skreyta og hvað fer fyrst
Jólaljósin fara fyrst upp. Helst snemma í
nýtt
nóvember. Ég kaupi svo yfirleitt allavega eitt
Eins orðs spurningar – sem má svindla á
Í ár
jólaskraut á pre-ventunni sem fer beint upp.
Flugeldar- já eða ne
Lifandii eða gervijólatré?
var það jólakertastjaki eftir íslenskan hönnuð.
Já!
Ertu búin að kaupa allar jólagjafirnar?
Yfirleitt já og pakka þeim inn!! Við vinkonurnar
í
förum yfirleitt til Boston og skálum og verslum
ó b en núú er ég með eina nýfædda heima
nóvember
svo þetta verður aðeins meira bras í ár.

Alltaf lifanndi. Það lá við skilnaði
e lifandi var það!
í fyrra en
mur á undan - maltið
Hvort kem
eðaa appelsínið?
g
S p engu.
Skiptir

Jól á sólarströnd
Já!
Samstæð jólanát t á
fjölskylduna
fjölskylduna?
Ójá Sjá my

Blaðið berst inn á öll heimili og er
jafnframt fáanlegt í verslunum Nettó.
Einn tveir og
elda réttirnir
fáanlegir í Nettó
Fullkomin lausn fyrir þá sem velja hollt
og gott í jólaamstrinu.
Þú getur verið viss um að fá næringarríkan
og
bragðgóðan heimilismat á mettíma. Við höfum
nú aukið úrvalið á réttunum í viku hverri. Nú
þarft
þú aðeins að velja á milli þeirra fimm gómsætu
rétta sem í boði eru í Nettó hverju sinni og eiga
það sameiginlegt að vera fullir af brakandi fersku
hráefni - og fylgja svo léttri uppskrift.

- Jólakræsingar
- Uppskriftir
- Jólagjafir
- Gotterí
- Viðtöl

Lægra verð – léttari innkaup

Það er ekkert mál að töfra fram
dýrindis máltíð með Einn, tveir og elda
pökkunum.

SMÁKÖKUSAMKEPPNI KORNAX 20
ni Kornax. Starf dómara var
Hér má sjá þrjú efstu sætin í smákökusamkepp
smákaka. Um leið og við óskum
ansi erfitt enda gríðarlegur fjöldi innsendra
lesendur að prófa þessar fyrir jólin.
sigurvegurum til hamingju skorum við á

. Sa

1. sæti – Hvít jól
VINNINGSHAFI: CAROLA IDA KÖHLER

Uppskrift:
1 ¾ bolli KORNAX hveiti
½ tsk lyftiduft
¼ tsk salt
115 gr smjör (mjúkt)
½ bolli púðursykur
½ bolli sykur
1 egg
1 tsk vanilludropar
Rifið hýði af einni sítrónu
2 msk sítrónusafi
1 ½ bolli kókosflögur (muldar gróft)
100 gr hvítir súkkulaðidropar frá NÓA SIRÍUS
Fylling:
2 dl lemon curd
3 dl kókosflögur (muldar gróft)

VINNINGSHAFI: ELENORA RÓS

VINNINGSHAFI: ÁSDÍS HJÁLMTÝSDÓTTIR

Uppskrift:
300 gr KORNAX hveiti
150 gr smjör
100 gr flórsykur
1 egg

Uppskrift:
250 gr smjör við stofuhita
250 gr sykur
350 gr KORNAX hveiti
1 egg
Rifinn appelsínubörkur af tveimur appelsínum
Safi úr einni appelsínu

Aðferð:
Hrærið smjör og sykur vel saman og bætið
appelsínusafanum við, hveiti er þá bætt út í smá
skömmtum ásamt rifna berkinum.
Hnoðið vel saman. Rúllið í lengjur og kælið í u.þ.b.

Aðferð:
Hitið ofninn í 180 °C, setjið kókosflögur á
5
bökunarpappír í ofnskúffu og ristið í ofni í u.þ.b.
lit).
mín (passið að brenna ekki, á að vera gullið á
Hrærið mjúku smjöri og sykri saman, bætið
við eggi, vanilludropum, rifnum sítrónuberki og
sítrónusafa við deigið, hrærið þar til það hefur
salti
blandast vel saman. Þá er hveiti, lyftidufti og
bætt við. Blandið að lokum kókosflögum og hvítu
súkkulaði saman við.
og
Setjið inn í ísskáp í u.þ.b. 30 mín, búið til kúlur
setjið á bökunarpappír.
holu.
Þrýstið þumli í miðja kökuna til að búa til góða
skál.
Hrærið saman lemon curd og kókosflögum í
og
Setjið þá góða teskeið af fyllingu í hverja köku
bakið í u.þ.b. 12 mín við 180°C. Kælið kökurnar.
NÓA
frá
Bræðið 200 gr af hvítum súkkulaðidropum
með
SIRÍUS yfir vatnsbaði og setjið yfir hverja köku
teskeið. Skreytið að vild.

Aðferð:
Setjið öll hráefnin saman í hrærivélaskál og hrærið
þar til að deigið er næstum alveg hrært saman.
Hellið því á borðið og klárið að hnoða það saman
og
með höndum. Kælið í 30 mín. Takið það úr kæli
Setjið
fletjið út og skerið eins og þið viljið hafa það.
við
kökurnar á pappírsklædda ofnskúffu og bakið
200°C í 6-8 mínútur.

Kælið kökurnar.

Krem uppskrift:
250 gr flórsykur
250 gr smjör
100 gr Konsum Orange frá Nóa Siríus
Safi úr einni appelsínu

Ofan á kökur:
Bræðið súkkulaði í örbylgjuofni í u.þ.b. eina
mínútu.
fer
Hitið ½ dl af vatni og 4 msk af sykri þar til það

Aðferð:
Þeytið smjör þar til létt og ljóst.
Bætið flórsykri við og þeytið aðeins lengur.
a
Á meðan smjörkremið þeytist þá er gott að bræða

að þykkna.
Bætið þá rifna appelsínuberkinum saman við
sykurblönduna og látið bíða um stund.

súkkulaðið.
Þegar kremið og súkkulaðið er tilbúið kælið þá
hvort tveggja í u.þ.b. 15 mínútur.
Hellið þá kældu súkkulaði út í kremið og hrærið,
bætið þá safanum út í og hrærið örlítið lengur.
í
Sprautið kreminu á smákökuna og setjið inn
ísskáp.

2 klst.
Súkkulaðihjúpur:
200 gr hvítir súkkulaðidropar frá NÓA SIRIUS

Skerið í 1 cm þykkar sneiðar, bakið við 190°C
ca 15 mínútur.

5. Þegar þær eru mjúkar í gegn eru þær skornar
í tvennt
ennt og maukað
maukaðar í skál.
ká
Smá smjör,
j , hálf teskeið kanild
kanilduft
f og ein matskeið púðursykur. Allt hræ
ært
saman og smakkað til með salti.
Sósa:
1. Tveir laukar, tvær greinar af rósmarín, ½
blaðlaukur og ½ hvítlaukur sett
saman í pott og ristað saman með smá olíu
í 4-5 mínútur.
2. 1 dl af rauðvíni bætt við og soðið niður í tvær
mínútur.
3. 640 gr af nautasoði (fæst í Nettó til dæmis)
og látið sjóða í 30 mínútuur.
4. 4-6 einiberjum bætt við auk 10 korna af svörtum
pipar, 1 grein rósmaarín,
smá sletta af Dijon sinnepi, salti og 2-4 matskeiðar
af smjöri í lokin.
5. Má bæta við rjóma og öðru kryddi eftir smekk.

Súkkulaði yfir köku:
100 gr Pralin frá NÓA SIRÍUS

Ofan á kökurnar:
150 gr Konsum Orange frá NÓA SIRÍUS.
og
Rifinn appelsínubörkur af þremur appelsínum
möndluflögur.

í

Samsetning:
Súkkulaði er sett á kökuna með teskeið,
möndluflögum stráð yfir og örlítið af berkinum.
Kælið og njótið.

Súkkulaði yfir köku:
Bræðið Pralin súkkulaði frá NÓA SIRÍUS yfir
vatnsbaði og setjið yfir kökurnar.

ðan sl a
.

Br gur r settar inn í 170°C heitan ofn í
tvær mínútur og svo látnar hvíla í 5-10 mínútu
ur á
eldhúsbekknum áður en skorið er niður. Ef
nootast r við
kjöthitamæli þá ætti hitinn að vera í 58°C me
eð þessari að rð.
4. Sætar kartöflur þvegnar og settar heilar
inn í ofn og bakaðar á 170°°C í 50
mínútur. Gott að setja vaxpappír undir.

3. sæti – Stúfur bakari

2. sæti – Appelsínu eftirlæti

ÓMISSANDI AÐ FARA
MEÐ FJÖLSKYLDUNA
Í SUND Á AÐFANGADAG

arða
rðar segir nóvember og desember háannatíma
í eldhúsum
veitingahú
húsa landsins og sjálfur þekki hann það vel.
„Það eru allir
algjörlegaa á fullu. Fyrir mig verður þetta aðeins
öðruvísi í ár, en
ég fæ aað vera í fríi bæði jól og áramót og það
hefur ekki gerst
ssíðan
an ég man eftir mér,” segir hann kátur í bragði.
Hann segist
vel ætla að finna í sér falið jólabarn en undanfarin
tíu ár hafi

verið svo drekkhlaðin vinnu að honum hafi
ekki gefist færi á að
að njóta almennilega. „Ég hef oftar en ekki verið
orðinn þreyttur
á jólatónlistinni, stressinu og matnum þegar
jólin loksins ganga í
garð,” segir hann og hlær. „En þrátt fyrir það
þá nýt ég þess alltaf
jafn mikið að eiga góða stund með fjölskyldunni
minni og að borða
góðan mat. Mér finnst líka mjög gaman að dunda
við jólakonfekt og
sendi það vinum og vandamönnum. Svo finnst
mér skemmtilegt að
skella upp jólaskrautinu.”
Aðspurður um hvernig hið fullkomna aðfangadagskvöld
sé í hanns
huga stendur ekki á svörum: „Við höfum verið
að móta nýja hefð hjá
okkur fjölskyldunni sem mér finnst algjör
lgjör snilld. Við komumst suuumsé
msé

g
Logi Bergmann Eiðsson hefur verið fastagestur
er í
á mörgum heimilum í fjölmörg ár. Hvort sem
Með Loga
sjónvarpi eða útvarpi. Í haust hófu þættirnir
göngu hvar hann rekur garnirnar úr viðmælendum
gríðarlega
sínum hverju sinni. Þættirnir hafa mælst
fá hann í
að
tilvalið
því
og
áhorfendum
hjá
fyrir
vel
með Loga.
jólaspjall Nettó og fá að vita allt um jólin —

yfir jólin með Ríó Tríó.
heitir Það snjóar, sem er frábært, og Léttur
eldgamla og
Svanhildur vill hins vegar endilega hlusta á einhverja
furðulega þýska jólaplötu sem ég er að venjast.

Hvernig myndirðu lýsa jólunum í fimm orðum:
Fjölskylda, snjór, matur, notalegt, heimabuxur.
Hvernig er hefðbundið jólahald hjá ykkur fjölskyldunni? og svo
klukkan sex
Það er mjög íhaldssamt. Aðfangadagur. Matur
frameftir með góða
pakkarnir opnaðir og kortin lesin og svo vakað
bók.

er í uppáhaldi hjá okkur. Sjálfur elska ég þetta
hefðbundna;
hangikjöt, laufabrauð og hamborgarhrygg en
unnusta mín er ekki
e
sömu skoðunar. Það er því heppilegt að vinnu
minnar vegna er
e ég
oft orðinn þreyttur á þessu reykta þegar aðfangadagur
rennurr og
alsæll með öndina.”

Í febrúar á þessu ári varð langþráður draumur
kokksins Garðars Kára Garðarssonar að
veruleika
er hann hlaut nafnbótina Kokkur ársins
2018 í Hörpu. Árið hefur verið einstaklega
viðburðarríkt
hjá Garðari sem staðið hefur vaktina í eldhúsinu
á lúxushótelinu Deplum Farm í Fljótum í
Skagafirði. Þó svo að jólin séu alla jafna
mikill álagstími í starfi kokka er Garðar
þeirrar lukku
aðnjótandi að vera í fríi bæði jól og áramót
í ár – en það hefur hann aldrei upplifað áður.
„Alveg hreint frábært! Það hefur verið markmið
mitt til margra
ára að verða „Kokkur ársins, það er snilld. Ég
er virkilega glaður
að hafa náð mínu markmiði,” segir Garðar Kári.
Hann hefur verið
áhugamaður um matargerð síðan hann man
eftir sér. „En ég fékk
áhuga á faginu sem slíku þegar ég var 19 ára
gamall.”

AÐ SANNA SIG

Ekki stendur á svörum þegar hann er spurður
út í uppáhalds
eftirréttinn. „Klassískur ris a la mande eða möndlugrautur
meðð
karamellu og kirsuberjum. En festum okkur
ekki í neinu. Síðastt
vorum við með Toblerone og Daim-ís til dæmis.”
Sérð þú um jólamatinn á þínu heimili?
„Að sjálfsögðu! Börnin elska líka að aðstoða
í eldhúsinu og fá aðð
smakka það sem er verið að undirbúa,” segir
Garðar.
frekar nýlega að því að sundlaugarnar eru opnar
á aðfangadag og
höfum verið að nýta okkur það. Förum öll saman
í sund í kringum
klukkan þrjú á aðfangadag og komum svo afslöppuð
og góð upp úr.
Svo förum ég og krakkarnir mínir í að klára að
undirbúa það sem á
eftir að græja fyrir matinn. Við berum svo tvo
rétti á borð klukkan
18.00. Fáum okkur svo vel valda eftirrétti og eigum
rólega stund um
kvöldið með pökkunum, kaffi og konfekti.”
Margir eru vanafastir þegar kemur að jólamatnum
en Garðar
tenggir ekki svo sterkt við það þó hann velji iðulega
önd eða rjúpu
í aðalrétt. „Ég elska að breyta til, sérstaklega
þegar kemur að
forrrétt . S
rjúpusúp
jú úpa, humar eða annað fínt hráefni

En er eitthvað sem þú myndir aldrei láta þér
detta til hugar aðð
bjóða upp á um jólin?
„Nei í rauninni ekki. Sennilega myndi ég ekki
bjóða upp á þorram
mat
og mögulega myndi ég ekki nenna að grilla
í snjónum,” svarar
hann og brosir út í annað.
Að lokum, lumar þú á skotheldum ráðum fyrir
þá sem eigaa það
þ ð
til að klúðra brúnuðu kartöflunum?
„Já ég hef heilan helling af ráðum við slíku.
Fyrst og fremst
fr
skal passa upp á að þegar sykurinn er bræddur
skall það
þ gert á
miðlungshita. Sykurinn er settur í einn haug
á miðja pön
önnu og
passa að hræra ekki. Svo bætum við smjöri
og rjóma út á. Ef
E
karamellan verður of þykk skal bæta við smá
vatni.”

Þú átt mjög stóra fjölskyldu. Áttu einhver
skotheld skipulagsráð fyrir lesendur?
er
Við eigum samtals sjö börn þannig að þetta
eitt
svolítið utanumhald. Við vinnum alltaf með
excel-skjal þar sem við setjum inn gjafirnar
og hvað hver eigi að fá og hvernig staðan
er á því. Svo er annað sem heldur utan um
frá
jólamatarinnkaupin, sem er að grunninum til
það
fyrstu jólunum okkar Svanhildar. Þar er allt
helsta listað upp, í hvaða búð það fáist og meira
að segja í hvaða deild. Ég hélt að hún væri klikkuð
að
þegar hún lét mig fá það, en ég er löngu búin
viðurkenna hversu mikil snilld þetta er.

Hvenær byrjið þið að skreyta?
í desember.
Bara svona þegar við höfum tíma. En samt klárlega
ég Svanhildur) á
Áður skreyttum við jólatréð (og með við meina
okkar á skreytingar
Þorláksmessu. Þrýstingurinn frá stelpunum
er ógurlegur þannig að þetta hefur færst aðeins
fframar.

Eins orðs spurningar
Lifandi eða gervijólatré?
Gervi
Hvort kemur á undan - maltið
eða appelsínið?
Maltið
Flugeldar?
Já
Jól á sólarströnd?
Já, prófum það núna
Samstæð jólanáttföt á

E búinn að kaupa allar jólagjafirnar?
Ertu
ÖÖh. Nei.
Á þér uppáhalds jólaminningu?
Áttu
Margar. Jólin eru frábær og hver hátíð er einstök,
M
een ætli göngutúrinn okkar Svanhildar í dúnalogni
oog snjókomu á miðnætti á aðfangadagskvöldi,
ffyrstu jólin okkar, sé ekki ein af mínum
uuppáhalds. Og svo líka þegar Frosti bróðir gaf
mér plötu með Dire Straits og fékk hana lánaða
m
nnæstum áður en ég var búin að taka utan af

hhenni.
fjölskylduna?
Eruð þið vanaföst þegar kemur að jólamatnum?
Njah …
Við erum alltaf með hamborgarhrygg á
UUppáhalds eftirrétturinn?
aðfangadag og hangikjöt á jóladag. Nú verður
RRis a la mande.
jólin
hins vegar breyting á því við ætlum að halda
hafa alltaf komið til
á Kanarí með tengdaforeldrum mínum. Þau
Jólamynd -- hver fer alltaf í tækið?
að ég veit ekkert
einhver
okkar en nú er röðin komin að okkur. Þannig
Lampoon’s Christmas Vacation og venjulega
National
það!
um
finnst
mér
hvað
hvað við borðum og veit ekki alveg
útgáfa af Jólasögu Dickens.
Hvernig stendur þú gagnvart jólalögum?
með að
Mér finnst að það eigi að bíða þangað til í desember
mikið og auglýsingar
byrja að spila þau. Jólalög í nóvember er of
Ég held mikið upp
um jólatónleika í september er alltof mikið!
Þar er lag sem
á jólaplötu sem Sigurður Guðmundsson gerði.

Hvað með áramótin? Hvernig eru þau best?
fyrir að fara út á lífið
Með fjölskyldunni. Ég hef aldrei verið mikið
mitt líf, finnst mér.
á gamlárskvöld. Hef náttúrlega átt börn allt
Hátíðir eru tími fyrir fjölskyldu.

Tilboðin í blaðinu gilda frá 29. nóvember - 9. desember
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Jólin með dönsku ívafi
Petra Björk Mogensen er verkefnastjóri hjá WOW air og byrjar venjulega jólaundirbúninginn í byrjun nóvember
með því að spila jólalög. Hún hefur alla tíð verið mikið jólabarn og segir aðventuferðina til Kaupmannahafnar
setja punktinn yfir i-ið. Petra er af dönskum ættum, sem hefur sín áhrif á jólahátíðina.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

ólin eru minn uppáhaldstími og hefur verið held ég frá því að ég man
eftir mér. Aðventan í mínum huga,
er tíminn þegar maður setur upp
jólaljósin, spilar jólalögin, skreytir
og gerir fallegt í kringum sig. Þessi tími lýsir svo sannarlega upp skammdegið og
gleður. Þessi tími er alveg heilagur fyrir
mér og gæti ég til að mynda ekki hugsað
mér að vera erlendis yfir jólin. Hins vegar
byrjar aðventan ekki fyrir alvöru fyrr en árleg aðventuferð til Kaupmannahafnar er
yfirstaðin.“
Petra fer árlega í aðventuferð með fjölskyldunni sinni. „Aðventuferðin til Kaupmannahafnar er eitthvað sem mamma og
pabbi gerðu árlega saman. Frá því ég man
eftir mér fóru þau alltaf fyrstu helgina í aðventu til að upplifa dönsku jólastemninguna
og borða danskan jólamat eins og purusteik,
síld og risalamande og fara í jólatívolí.
Pabbi, Gunnar Mogensen, var af dönskum
ættum en afi hans var Bíó-Petersen og er
faðir minn fæddur í Petersen svítunni í
Gamla Bíói. Árlegt jólaboð stórfjölskyldunnar hefur til að mynda verið haldið í Petersen svítunni síðastliðin 2 ár og þykir okkur öllum óskaplega vænt um þetta hús. Efir
að pabbi lést þá ákváðum við systkinin að
við skyldum halda í þessa hefð og fara út
þessa sömu helgi með mömmu, Huldu G.
Mogensen, og hefur þessi ferð verið ómissandi partur af aðventunni upp frá því.
Strikið er sérstaklega fallegt á þessum tíma
og það er eitthvað við það að fara í svona
aðventuferð. Við höfum einnig farið með
börnin okkar út til Kaupmannahafnar til að
leyfa þeim að upplifa jólastemninguna í Tívolíinu sem er svo sannarlega dýrmætur tími
með fjölskyldunni.“

jólunum. Amma Petra var einnig mikill
fagurkeri og kenndi mér að safna silfri (og
pússa silfur) og gaf hún okkur systkinum og
frændsystkinum til að mynda jólaskeiðar
með ártali hver einustu jól þannig að hvert
okkar ætti 12 skeiðar. Þessar skeiðar eru
desert-skeiðarnar okkar á jólunum og eru
þær í miklu uppáhaldi.“

J

Fyrstu jólin erfið
„Fyrstu jólin mín eftir að ég byrjaði að
búa voru sennilega þau erfiðustu þar sem
pabbi lést í október það ár. Við eyddum aðventunni og héldum jólin á Markaveginum
hjá mömmu eins og við höfðum áður gert
með Guðrúnu systur og reyndum því eiginlega bara að láta þessi jól líða. Þetta eru
sennilega einu jólin sem ég óskaði að myndu
bara líða á núll einni.“
Petra segist halda sérstaklega upp á hefðina þegar stórfjölskyldan hittist og gæðir
sér á dönsku jólahlaðborði. „Við komum
saman í hádeginu á aðfangadag. Systkinin
með okkar fjölskyldur og mamma. Við borðum saman hádegisverð að dönskum sið og
skiptumst á pökkum. Hlaðborðið samanstendur af nokkrum tegundum af síldum,
heimagerðri danskri lifrarkæfu, dönskum
osti og allskyns gúmmelaði. Þá mætir einnig
jólasveinn og gleður yngstu kynslóðina með
nærveru sinni. Þetta höfum við gert allt frá
því að ég man eftir mér. Það er svo yndislegt að sjá hópinn stækka. Við erum nú orðin 28 talsins.“
Möndlugrautur í forrétt

Jólahefðirnar sem erfast
Hvaða æskuminningar áttu frá jólunum?
„Ég man vel eftir því úr æsku, tímanum
fyrir jól þegar allt var þrifið og silfrið pússað og gert fínt. Mamma er mikill fagurkeri
og hefur alltaf lagt mikið upp úr því að jólaborðið á aðfangadag sé skreytt látlaust en
með fallegum borðbúnaði. Við höfum haldið í
þá hefð og er sparistellið, silfurhnífapörin og
annar fallegur borðbúnaður tekinn fram á

Mæðgur í Petersen svítunni. Petra Björk
Mogensen og Hulda G. Mogensen eru án efa
tvær af glæsilegustu konum borgarinnar.
Morgunblaðið/Hari

Á aðfangadag borðar Petra möndlugraut í
forrétt sem er eftirlæti barnanna og purusteik í aðalrétt. „Eftirrétturinn er heimagerður jólaís og er sú hefð komin úr tengdafjölskyldunni og er ísinn gerður eftir
uppskrift frá tengdamömmu minni, Rögnu
Guðmundsdóttur.“ Petra segir að galdurinn
við góða purusteik sé rétt steiking á purunni. Hún megi ekki vera of seig og ekki of
sölt.
„Svo er það að sjálfsögðu alltaf draumur
að hafa hvít jól, þá verður allt svo ennþá
meira jólalegra og jólaljósin fá að njóta sín í
snjónum.“
Uppskriftir að jólamatnum hjá Petru.

Purusteikin
Krydd á puru:
Fer eftir stærð steikar hvort við gerum
einfalda eða tvöfalda uppskrift.
1 tsk engiferkrydd
1-1,5 tsk. sjávarsalt
1/5 tsk. svartur pipar

Höfuðhandklæðin frá Sif
eru saumuð úr
gæðabómull. Létt og
þægileg í notkun og
henta jafnt síðu sem
stuttu hári og dömum á
öllum aldri.

Petra Björk Mogensen, Hulda G. Mogensen og Guðrún Þóra
Mogensen í árlegri aðventuferð fjölskyldunnar til Danmerkur.

Jólaís
½ lítri rjómi
125 g strásykur
4 egg
1 tsk. vanillusykur

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Steikin krydduð vel og passað upp á að
það fari vel ofan í skorurnar. Ofninn hitaður
á 180°C. Steikin sett í ofninn (2 klst. fyrir
hvert kg) með kjöthitamæli. Þegar hitinn er
kominn í 80°C er fylgst með purunni hvort
hún sé orðin „falleg“, ef ekki er ofninn settur á grill í örfáar mínútur til að fullkomna
puruna þannig að hún verði ekki of seig.
Meðlæti: sykurhúðaðar kartöflur, rauðkál,
gular baunir ásamt brúnni sósu.

Börnin á jólunum. Guðmundur Orri Sveinbjörnsson, Hulda María
Sveinbjörnsdóttir, Harpa Rún Sveinbjörnsdóttir og Ragnar Bjarki
Sveinbjörnsson.

Súkkulaði eftir smekk – t.d. 1,5 pokar
Daim kurl.
Egg og sykur þeytt vel saman í ca 5 mín.
Rjóminn er þeyttur og honum síðan blandað
saman við eggin og sykurinn. Vanillusykurinn settur í seinast. Mjög gott að setja Daim
kurl saman við og hrært með sleif. Látið í
mót og fryst.

FYRIR JÓLASVEININN

SONIC VIBRATION
N

TANNBURSTII

Fáðu auka kraft þegar þú burstar

GUM tannbursti
og tannkrem
tvö aldursbil.
2-6 ára og
7 ára og eldri.

GUM tannbursti
tannkrem og
VitaSip fyrir tvö
aldursbil.
2-6 ára og
7 ára
og eldri.

NETTASTI BATTERÍSDRIFNI TANNBURSTINN Á MARKAÐNUM.
Auðvelt að skipta um haus og batterí og svo hreinsar hann allt
að 50% betur milli tannanna og fer dýpra undir tannholdið.

Jólasveinninn veit

hvernig á að gleðja

ÍSLENSK
NÁTTÚRA
Í TVEIMUR
TÚPUM
FALLEG GJAFAPAKKNING, handa-og hælabót unnin úr íslenskum jurtum og
o
minkaolíu, fullkomið fyrir þurrar hendur og sprungna hæla

KAUKPA
AU OÐ
TILB

HAIR VOLUME GUMMIES
Bragðgóð hlaup full af næringu
fyrir hárið

TVENNU

GALDUR

fyrir meltinguna

Meltingin og þarmaﬂóran eru
grunnur að góðri heilsu.
Við þurfum að næra okkur rétt,
geta brotið niður fæðuna svo hún
frásogist vel í þörmunum og við
þurfum að geta skilað reglulega
frá okkur úrgangi.
Meltingarensímin frá Enzymedica
ásamt Bio Kult góðgerlunum
hefur
reynst mörgum góð lausn til að
koma meltingarkerﬁnu í lag.

MELTU JÓLIN VEL – Hugaðu
gaðu vel að heilsunni yﬁr
y hátíðarnar
og hafðu gleðilega meltingu

HAIR VOLUME GJAFAKASSI
Líﬂegra hár með Hair Volume
bætiefninu, 3 mán. skammtur í pakkanum
góður hárbursti fylgir með.

Sölustaðir: Hagkaup, Nettó, Fjarðarkaup og ﬂest apótek.
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Sykurlaus viku fyrir jólin
Fyrir nákvæmlega ári, nánar tiltekið viku fyrir jólin, tilkynnti ég öllum mínum nánustu að ég ætlaði inn í jólahátíðina í fráhaldi
frá sykri. Orðin mín runnu fagurlega um rýmið og ég velti fyrir mér, sagði ég þetta upphátt eða var enginn að hlusta?
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að eru fáir sem hafa
eins gaman af því að
gera fallegar kökur og
ég. Í raun mætti segja
að kökur og sætindi
hafi verið eitt af aðaláhugamálum
mínum.
Þegar eitthvað merkilegt átti sér
stað, sér í lagi á jólunum, var ég
vön að baka og bjóða upp á fallegar kökur sem ég vanalega borðaði að mestu sjálf.
Þetta köku- og sykuráhugamál
var orðið þannig að það tók meira
af mér en það gaf. Það má segja
að ég hafi í raun og veru ekki farið
í gegnum daginn án þess að borða
sykur þó að það hafi nánast aldrei
verið á matarplaninu mínu.
Rétt fyrir síðustu jól vissi ég að
ég hefði um tvennt að velja. Að
detta í það eina ferðina enn eða að
fara í algört fráhald með sykur.
Ég valdi það fyrrnefnda og sagði
vonlausri stöðu minni lausri. Ég
henti inn handklæðinu og labbaði í
burtu. Þessi uppgjöf mín tók mig
langt út úr þægindarammanum.
Ég er baráttumanneskja í eðli
mínu og á erfitt með að tapa. Ég
vann ekki eina einustu lotu þegar
kom að glímu minni við sykur og
súkkulaði.

Þ

Tilbúin að gefast upp
Ég hugsaði með mér: Ætli ég
hafi prófað örugglega allt? Ætlarðu í alvörunni að gefast upp?
Þessar hugsanir komu aftur og
aftur. Ég fann örvæntinguna stigmagnast innra með mér. Ég var
tilbúin að gera hvað sem var. Já,
jafnvel að gefast upp.
Til að vera alveg heiðarleg verð
ég að viðurkenna að ég var nærri
lömuð af ótta. Það var svo margt
við þessar aðstæður sem töluðu
ekki inn í kerfið mitt eins og það
gekk á þessum tíma. Gefast upp!
Biðja um aðstoð! Sleppa tökunum!
Allt þetta rétt fyrir jólin þegar ég
var vön að ganga áfram eins og vel
smurt hjól í vél.
En ég var tilbúin í ferðalagið.

Ég var búin að leggja þessi mál
í hendurnar á mínum æðri mætti.
Í upphafi fráhaldsins upplifði ég
væg flensueinkenni sem gengu yfir
á fimm til sjö dögum. Ég upplifði
stöðugar þráhyggjuhugsanir
tengdar því að lífið, ég sjálf og
aðrir yrðu ekki nándar nærri eins
skemmtilegir án sykurs. Eftir að
þessu tímabili var lokið fór ég inn í
tímabil þar sem mér leið eins og
ég væri endurfædd. Það gerðist
snöggt einn morguninn þegar ég
vaknaði. Ég var orðin heil að nýju.
Ég fann að þetta var rétt ákvörðun. Ég skyldi halda mig við hana
út daginn og taka þannig einn dag
í einu í stóískri ró.
Ég fékk aukna orku og vellíðunartilfinningu í anda þess sem ég
upplifði þegar ég hafði lagt fyrsta
sykursæta molann upp í munn sem
barn. Það var þessi tilfinning sem
ég var að leita eftir stöðugt, hana
upplifði ég að fullu frá upphafi fráhaldsins. Ég var á bleiku skýi þegar jólin gengu í garð.

Stækkunarglerslampar

kr. 29.990,-

kr. 19.900,-

kr. 14.990,-

Vandaðir stækkunar
glerslampar í föndur
og fína vinnu.
Góð birta.

Elínrós Líndal
fjallar um leiðangurinn sem
leiddi hana til
þess að hætta
að borða sykur og hveiti
viku fyrir jólin.

„Ég vissi fátt
skemmtilegra
en að búa til
kökur sem síðan ég borðaði
að mestu sjálf.“

Ég ákvað að gera allt eins og ég
var vön á aðfangadag jóla. Ég eldaði gómsætar rjúpur, hafði humarsúpu í forrétt eins og mín var von
og vísa. En ég grillaði nokkra auka
humarhala fyrir mig í forrétt. Ég
skreytti þá fallega með salati og
lagði mikið nostur við steikt grænmeti sem var kjarninn í mínum hátíðarmat um jólin. Ég notaði krydd
sem tilheyrði jólunum og passaði
mig á að borða mun meira magn
en ég var vön að gera áður. Eins
borðaði ég epli sem nú smökkuðust
eins og dýrindis sælgæti og þreyttist ekki á því að spyrja heimilisfólkið mitt hvort þau hefðu
smakkað betri epli yfir hátíðirnar.
Auðvitað bauð ég upp á ljúffengar kökur í eftirrétt fyrir fjölskylduna. Ég spurði þá og geri ennþá,
hvernig hún smakkaðist.
Einfaldara líf, dýpri tilfinningar

– gerir lífið bjartara
Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

Ég fór að skilja að einfaldara líf,
gæfi möguleika á dýpri hamingju
innra með mér.
Það sem ég upplifði öðruvísi um
jólin var að ég varð frjáls á þessari
hátíð ljóss og friðar. Ég var ekki
lengur ein, föst í glímu, ótengd

öðrum og full af gremju. Ég lagði
meira upp úr stemningu og sýndi
öllum gestum um hátíðirnar einlægari áhuga. Ég man að til dæmis í lok aðfangadags hugsaði ég
með mér að þetta væru bestu jólin
sem ég hefði upplifað frá því ég
fæddist. Ég fann innra með mér
þó að það sæist ekki utan á mér
ennþá að ég var að verða konan
sem ég var sköpuð til að vera. Það
skipti mig meira máli að sigrast á
sjálfri mér en það sem yrði á matardiskinum mínum þessa hátíðina.
Núna, rétt fyrir nýja hátíð, horfi
ég yfir farinn veg. Ég sé að oft og
mörgum sinnum yfir árið hefur
mig langað að falla í sykurinn aftur. Mig hefur langað að borða með
öðrum sem hefur langað að borða
með mér. Þegar mér gengur illa í
vinnunni eða fólk kemur af stað
óöryggi í mér þá langar mig í köku
eða súkkulaðikúlur. Annars er ég
fín.
Ég hef einnig verið dugleg að
bjóða öðrum í mat til mín. Ég geri
það í gleði og kærleik. Stundum
hef ég verið svo aftengd sælunni
við að borða að ég hef komið af
fjöllum þegar gestirnir mínir hafa

spurt: Er þetta minn
matur eða áttu von á
kanínu? Þá hlæ ég
vanalega dátt og læt
sem ekkert sé. Ég
reyni að passa að
skilja ekki við fólk í
minni gleði en það fann
mig þó að ég fóðri ekki
gleði þess lengur með efnum eins og sykri. Eins eyði
ég meiri peningum í afskorin
blóm og skreytingar sem gleðja
augun meira en magann.
Að læra að sleppa og treysta
Það dýrmætasta af öllu við að
standa í ljósinu og fá að verða sá
sem maður er skapaður til að verða
er án efa að maður fær sjálfan sig
meira í fangið, fær að kynnast persónunni sem bjó allan tímann innra
með manni.
Ég er á því að verkefnin okkar í
þessu lífi séu einmitt mörg hver af
þessum toga. Að læra að sleppa og
treysta.
Þegar ég horfi til baka sé ég
hvernig atburðarásin var skipulögð,
hvernig vegurinn var lagður og allt
gekk eins og það átti að ganga. Ég
sé líka lykilhlutverk örvæntingarinnar í mínu tilviki. Það að vera á
staðnum þegar maður hefur engu
að tapa er staðurinn þar sem maður er tilbúinn að taka við sigrinum.
Í mínu tilviki var það viðtal við
einstakling fyrir Heilsublað Morgunblaðsins sem var einmitt í fráhaldi sjálf sem kom mér á rétta
leið.
Í dag aðstoða ég fólk við að
verða besta útgáfan af sér. Ég
skoða með þeim meðvirkni, fíknmynstur og ástarmálin svo dæmi
séu tekin. Það þurfa ekki að vera
neinar öfgar í verkefnum okkar í
lífinu. Hins vegar eru flest verkefni
þannig að betur sjá augu en auga.
Botninn okkar getur verið misjafn. Það eina sem við þurfum er
viljinn til að sleppa tökunum á því
sem þjónar okkur ekki lengur.
Megi Guð, gæfan og hæfileg örvænting elta ykkur um ókomna tíð.
Lífið er til að læra af því. Um leið
og við stígum inn í tilganginn okkar þá fer allt á sinn stað í veröldinni.

ÁRNASYNIR

GOTT AÐ GEFA – HIMNESKT AÐ ÞIGGJA
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19. aldar
jól við
sjóinn

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir
býr á Eyrarbakka ásamt
eiginmanni sínum.

Hjónin Ásta Kristrún Ragnarsdóttir og
Valgeir Guðjónsson fluttu á Eyrarbakka
fyrir fimm árum. Í dag bjóða þau fólki að
upplifa 19. aldar jól með sér í Bakkastofu
á Eyrarbakka. Hún gefur uppskrift að
danskri eplaköku og svikinni skjaldböku.
Marta María | mm@mbl.is

g segi iðulega „Eyrarbakki er svo langt í
burtu en samt svo stutt
frá,“ segir Ásta þegar
hún er spurð að því
hvort hún sakni ekki menningarlífs
Reykjavíkur.
„Við bjuggum lengi í 101 í hringiðu mannlífs og menningar en eftir
að við fluttum á Bakkann lokkum
við nú í staðinn höfuðborgarbúa til
að njóta menningarinnar með okkur
í Bakkastofu.“
Hvað er það við 19. aldar jólin
sem heillar þig svo mikið?
„Það er svo áhugavert að hugleiða hvernig hefðir árstíða og þar
með jólanna lúta lögmálum náttúrunnar og aðstöðu eða aðstöðuleysis
fyrri tíma.
Hvort sem það er matur, athafnir
eða ímyndunarafl, þá finnum við
upptök þessara hefða oftast aftur í
öldum.
Matargerðin laut til dæmis lögmálum sumars og vetrar, hvað var
reykt, hvað var súrsað eða þurrkað
og hvers var neytt við hvaða tækifæri. Á jólum var sláturtíðin löngu
afstaðin og reykta kjötið því hátíðarréttur jólanna og svo framvegis.
Matargerðar-„listin“ kom svo síðar til sögunnar og þá fyrst undir
áhrifum frá Dönum sem ýmist
dvöldu hér um hríð eða með Íslendingum sem dvalið höfðu í Danmörku. Hefðir Dana lituðust svo af
löndunum í kring eins og Bretlandi,
Frakklandi og Þýskalandi. Nú erum
við komin allan hringinn og yfir Atl-

É

antshafið og öllu er blandað saman.
Í Húsinu á Eyrarbakka hóf íslensk matargerðalist innreið sína
með dönskum uppskriftum. Langalangafi minn og amma fluttu á Eyrarbakka frá Danmörku um miðja
19. öld og ruddu brautina í svo
mörgum framfaramálum. Borðsiðirnir og matargerðin í Húsinu var
algjör nýlunda á þeim tíma í sveitum landsins. Dóttir þeirra, langamma mín, söngkonan og píanóleikarinn frú Ásta Júlía, varð síðan
fyrst Íslendinga til að öðlast réttindi til að kenna matargerðarlist, en
þau réttindi veitti hvorki meira né
minna en danski konungurinn á
þeim tíma. Ég er svo heppin að
hafa uppskriftirnar hennar frá þeim
tíma undir höndum og þær eru í
raun alveg magnaðar. Fyrir þremur
árum fékk þá hugmynd að endurvekja hefðir frá þessum gamla tíma
í samstarfi við Rauða húsið, veitingastaðinn góða hér í þorpinu,“
segir Ásta.
Hefur þú einhvern tíma fyrir þig
í desember, er ekki alltaf fullt hús
kvöld eftir kvöld?
„Jólavökurnar í Bakkastofu hófust strax þann 16. nóvember þegar
við fengum fallegan vinnustaðahóp
til okkar. Jólasamvera og jólahlaðborð hafa færst framar á dagatalið
því þá skarast síður heimajól og félaga- og vinnustaðajól.
Við höfum reyndar nokkrum
sinnum tekið á móti erlendum
gestum bæði á aðfangadag og jóla-
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Morgunblaðið/Árni Sæberg

Svikin skjaldbaka
Hráefni:
Úrbeinað fitusnautt lambalæri
(áður kálfakjöt eða hausar)
3-4 laukar
Lárviðarlauf, lófafylli
Salt og pipar
Hitið ofninn í 180̈ °. Skerið alla
fitu af kjötinu og kryddið með salti
og pipar. Setjið vatn í botninn á
ofnpotti, þvínæst lauk og lárviðarlauf, loks lærið og lokið pottinum. Setjið inn í ofn í við 180 gr
fyrstu 15 mínúturnar og lækkið
síðan niður í 100 °. Rífið kjötið í
langa strimla og setjið út í sósuna
rétt áður en rétturinn er borinn
fram.

Sósa

Fallegar og einstakar

gjafavörur
kr. 990

kr. 5.900
kr. 3.800

kr. 7.900

kr. 1.990

Hallveigarstíg 10a • 101 Rvk • S. 551 2112 • ungfruingoda.is

soð af lambakjöti
30 g smjör
hvítur pipar
karrí
kjötkraftur
4 dl sérrí
Hellið soðinu af lambakjötinu og
leyfið því að kólna örlítið áður en
það er sett í blandara ásamt lauknum sem var í botninum. Bræðið
smjör og hrærið hveiti saman við
og blandið soðvökvanum hægt út í.
Kryddið með hvítum pipar, kjötkrafti og hóflegu magni af karrí,
ekki þannig að það taki yfir bragðið. Þegar sósan hefur náð bragði en
er enn í þykkara lagi kemur
„trompið“ sem eru um tvö vatnsglös af sérrí. Leyfið sósunni að
krauma við lágan hita um stund.
Slökkvið og lokið vel og leyfið að
standa á meðan að sérríið samlagist vel kjötinu.

Fiskibollur
250 g beinlaus ýsa
20 g hveiti
2 g kartöflumjöl
1-2 eggjahvítur
2½ dl mjólk
Hakkið fiskinn þrisvar til fjórum
sinnum ásamt salti og pipar. Hakkið kartöflumjöl og hveiti síðustu tvö
skiptin. Hrærið deigið með eggjahvítunum og bætið mjólkinni út í
smám saman, varist að hafa deigið
of þunnt. Sjóðið hálfan lítra af vatni
með einni tsk. af salti í víðum potti
og takið síðan af hellunni. Látið
fiskdeigið á disk, mótið bollur með
teskeið og leggið þær í sjóðandi
vatnið. Snúið bollunum í vatninu
með gataspaða og sjóðið við vægan
hita í nokkrar mínútur. Takið eina
bollu upp úr vatninu og skerið hana

í tvennt til að sjá hvort hún er soðin. Takið bollurnar upp úr og skolið
með köldu vatni. Ef ekki gefst tími
til fiskibollugerðar má kaupa
niðursoðnar fiskibollur frá Ora og
skera til svo þær verði kúlulaga.

Ofan á
harðsoðin egg
steinselja
Kjötið í sósunni er sett í fat.
Skerið eggin langsum í tvennt og
raðið í hring út við kantinn. Raðið
fiskibollunum í miðjuna. Grófsaxið
steinseljuna og stráið yfir. Berið
fram með smjördeigshornum sem
geta ýmist verið heimatilbúin eða
keypt tilbúin frosin. Þegar gestafjöldinn er mikill er gott að hafa
auka harðsoðin egg til hliðar sem
og fiskibollur svo allir fái notið.

66north.is
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Dönsk eplakaka að
gömlum Eyrarbakkasið
Hráefni:
1 poki tvíbökur
2 bollar sykur
10-12 Jonagold-epli
1 -2 pelar rjómi
Í upprunalegu uppskriftinni er sagt. Myljið tvíbökurnar fínt með
kökukefli og blandið saman við sykurinn. Brúnið saman á pönnu þar
til hráefnin hafa sameinast og náð fallegum dimmbrúnum lit.
Í dag leysir matvinnsluvélin kökukeflið af hendi á mörgum bæjum.
Í stað þess að brúna mylsnu- og sykurblönduna saman á pönnu,
má einnig hagræða með því að setja mylsnuna í svartan ofnpott á um
150 g og snúa á um 10 mín. fresti þar til hún er orðin fallega dimmbrún.
Eplin eru soðin (áður fyrr skræld, kjarnahreinsuð og sett í pott), en
núna nota flestir kjarnaskera. Síðan má einfalda og létta verkið með
því að setja smá vatn í botninn á ofnpotti og láta eplin í og sjóða í ofnpottinum þar til þau hafa afhýtt sig sjálf.
Til að fá dýrðlega heimalagaða eplamús, er betra að nota handstappara í stað blandara, svo eplin verði aðeins áþreifanlegri. Þá er
að finna helst skál með flötum eða ávölum botni og byrja að fylla á í
lögum með brúnuðu mylsnunni og eplamaukinu til skiptis. Brúnaða
mylsnan kemur fyrst og seinust og lokar þannig kökunni. Gott er að
láta kökuna standa yfir nótt til að eplin og mylsnan dragi hvort annað í
sig. Borið fram með þeyttum rjóma.

Þessi mynd var tekin
á dögunum af gesti einum
sem heimsótti þau á Bakkastofu. Eins og sjá má var búið
að skreyta jólatréð og var
hátíðleg stemning í loftinu.

LISTILEGAR

GJAFAHUGMYNDIR
IR

• SAFN- OG SÝNINGATENGDAR VÖ
ÖRUR
K
• ÍSLEN
NSK HÖNNUN OG HANDVERK
• ERLEND GJAFAVARA
UR, KORT OG VEGGSPJÖLD
• BÆKU

SAFNBÚÐIR REYKJAVÍKUR
Listasafn Reykjavíkur

dag í anda boðskapar jóla. Sumir
fara utan á jólum en við höfum
fengið útlöndin heim til okkar í
staðinn.“
Hvað var fólk að borða í gamla
daga sem það er ekki að borða í
dag?
„Fiskur þótti ekki slæmur kostur
á þeim tíma þegar matur var engan
veginn sjálfsagður. Það er fyrst
núna á síðustu árum sem hann hefur fengið uppreist æru og hans
neytt ekki síður til hátíðarbrigða.
Saltaðs kjöt var líka neytt á jólum
og rjúpur skilst mér að hafi komið
snemma til sögunnar. Þó þóttu
rjúpur ekki hátíðarmatur á öllum
heimilum eins og ég ólst upp við.
Ég var til dæmis mjög sár þegar ég
kynntist Valgeiri og mamma hans
sem var frá Seyðisfirði sagði mér að
rjúpur hefðu verið hversdagsmatur
í hennar uppvexti.
Það var nefnilega samasem merki
heima hjá mér á milli rjúpnalyktarinnar og jólanna og sósugerðin
var líkt og verið væri að taka þátt í
heimsmeistarakeppni í
matargerðarlist. Rjúpnauppskriftin
kom úr Húsinu á Eyrarbakka eins
og svikna skjaldbakan sem er að
sama skapi úr uppskriftasafni formæðra minna. Svínakjöt kom mun
seinna til sögunnar enda svín ekki
ræktuð á Íslandi fyrr en liðið var á
20. öldina og landinn tengir nú helst
við jólin til jafns við hangikjötið.“
Jólahefðir breytast
Hvað finnst þér ómissandi að
borða um jólin?
„Það sem börnin okkar hafa tengt
við jólamat hefur litað þróunina.
Reyktur lax og ristað brauð í forrétt er óhagganleg stærð í þeirra
augum. Þá hefur það ekki elst af
þeim að fá saltaða kartöflustrimla
(Pik-Nik) en þá fengu þau ung að
árum á meðan eldra fólkið naut forréttar. Ekki mjög þjóðlegur siður
það, en lítið um það að fást. Þá eru
ekki jól nema að hangikjöt og laufabrauð séu á borðum og jólalambið
ryður sér hægt og bítandi til rúms
til hliðar við svínapörusteik og hamborgarhrygg.“

Ásta hefur unun af
því að jólaskreyta.

❄

Þá hefur það
ekki elst af þeim
að fá saltaða
kartöflustrimla (Pik-Nik)
en þá fengu þau ung að
árum á meðan eldra fólkið
naut forréttar. Ekki mjög
þjóðlegur siður það,
en lítið um það að fást.

Hvað var fólk að gera í gamla
daga sem það gerir ekki í dag?
„Áður en rafmagnið kom til sögunnar var myrkrið var svo þykkt að
aðeins mátti greina umhverfið að
næturlagi þegar tunglið gaf kost á
sér.
Í myrkri verða til sögur og eins
þá og nú er það ríkt í mannlegu eðli
að njóta spennu og hræðslu í gegnum sögur. Sögurnar verða smátt og
smátt að þjóðrtrú samanber álfa,
tröll og ýmsar aðrar jóla- og
myrkraverur.
Myrkraverur nýttust ýmist til að
fá börn til að hlakka til eða halda
spenningi þeirra í skefjum og svo
má lengi telja. Hugarfarið hefur
breyst mikið síðan þá og hræðsluþáttur jólanna orðin hverfandi lítill.“
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Þegar húmið læðist yfir og sólin
myndar rauðgula ljósræmu við

sjóndeildarhringinn er eins og litla
jólabarnið vakni innra með mér. Þá
gríp ég fyrst af öllu til kertanna og
smátt og smátt kemur gamla jólaskrautið til sögunnar. Það elsta
framkallar sterkustu viðbrögðin
bæði hjá okkur og börnunum okkar.
Jólatré ömmu og afa sem þau
fengu um það leyti sem mamma
mín fæddist, tel ég vera okkar helgasta jólaskraut.
Grænt, rautt og hvítt eru litir
jólanna, jólastjörnur, túlípanar og
liljur og túugreni er þá oft í bland
við afskornu blómin og líka sem
skraut á jóladúknum.“
Ásta segir að jólahald hennar
sjálfrar sé mun afslappaðra nú en
áður.
„Eftir því sem árin hafa færst yfir og börnin hafa orðið stór hefur
áherslan breyst. Jólasamvera og
táknrænar gjafir eru komnar í stað
stórra og dýrra sem var mælikvarðinn hér á árum áður. Það er alltaf
mikið tilfinningamál að kyssast og
óska hvort öðru gleðilegra jóla um
leið og kirkjuklukkurnar klingja jólin inn. En að öðru leyti hefur dregið
úr klukkuhörkunni og við gefum
okkur þann tíma sem við þurfum
áður en við setjumst saman til
borðs. Við höfum þó haldið þeim sið
að setjast ekki til borðs á aðfangadagskvöld fyrr en að lokinni
messu. Ég veit að því er öfugt farið
á mörgum bæjum þegar messan og
máltíðin haldast í hendur.“

BLÓMKOLLUR
Sængurverasett
140x200: 16.990
200x200: 25.990

Íslensk hönnun í

jólapakkann
LAMPAR
Verð 11.900

STAFAPLAKAT
Verð 3.100

NESTISBOX 3stk.
Verð 2.700

KERTI
Verð 1.900

SERVÍETTUR
Verð frá 990

JÓLATRÉ
Verð frá 6.500

PÚÐAVER 50x50 cm
Verð 8.500

MATARSETT
Verð 6.900
HNÍFAP.ÖR
Verð 4.900

BANGSAR
Verð frá 2.200

SKÚLPTÚRAR Verð frá 6.900

MATARSTELLL

ÓRÓAR Verð frá 1.490
TEPPI
Verð 21.800
THERMOBOLLAR
Verð frá 2.950

SKURÐABRETTI
Verð frá 4.900
SKUGGASTJAKAR 2.500

BAKKAR
Verð 4.400

HANDKLÆÐI
Verð frá 1.290

SKÚLPTÚRAR Verð frá 7.440

BOURGIE
Verð frá 39.900

WESCO Brauðbox
Verð 11.900 lítið
Verð 14.900 lítið

CINDY
Verð 32.900

KARTELL lampar
(BARA TIL Í SMÁRALIND)

DESIGN LETTERS bollar
(BARA TIL Í SMÁRALIND)

TAKE
Verð 12.900

Verð 2.450 stk.

Jólajafir fyrir alla
Glæsilegt
úrval af
borðbúnaði
frá

ASA SELECTION
Teketill 75cl verð 4.990
Bollar 2stk verð 2.390
Skálar 11cm 2stk verð 2.590

IITTALA KASTEHELMI
Krukka 114mm verð 4.590
Skál 1,4 l verð 5.290
Skál 23cl verð 2.250

KLIPPAN ullarteppi Verð 14.900

JUNA Hjarta
Verð frá 990

JUNA Jólasokkur
Verð 1.990

IITTALA MÚMÍN Light Snowfall
SKÁL Verð 4.490
SKEIÐ Verð 1.990
BOLLI Verð 3.180
HEICO lampar
Íkorni, kanína og broddgöltur
Verð 11.900

JUNA borðdúkur
Verð frá 13.990

LÉKUE Poppskál 2 590

SMÁRALIND – KRINGLAN
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Undir alþjóðlegum áhrifum um jólin
Elsa gerir ljúffengan
kalkún á jólunum.
Henni finnst fyllingin
skipta mestu máli.

Elsa Haraldsdóttir gefur góð ráð þegar kemur að jólamat,
hári og skipulagi fyrir jólin. Hún gerir fallegt jólasalat, býður upp
á kalkún og dýrindisís sem er eftir uppskrift frá Danadrottningu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
lsa Haraldsdóttr hárgreiðslumeistari á Salon VEH er án efa
þekktust fyrir hæfni sína þegar
kemur að hári. En það sem færri
vita eflaust, er að hún er einstakur kokkur og mikill fagurkeri þegar kemur að útfærslu á mat.
Elsa er vanalega með girnilegt grænt salat
í forrétt á jólunum og leggur mikið upp úr því
að salatið sé í jólalitunum. „Í aðalrétt er ég
með kalkún á aðfangadag, síðan er ég með
guðdómlegan ís sem ég fékk uppskrift að fyrir
mörgum árum frá danska kokkinum hennar
frú Margrétar Danadrottningar. Ég ber hann
fram með svissneskum marengs og bræddu
súkkulaði. Þessi matur er tengdur minni upplifun frá París og Sviss þar sem vinsælt er að
fá sér litla köku með kaffinu. Þar er allt í hófi,
einfalt og „elegant“.“

E

Djúpnæring leyniráðið
Elsa segir að jólamánuðurinn sé annasamur
mánuður í hennar huga. Vinsælt sé að koma á
stofuna hennar nokkrum vikum fyrir jólin í
glansskol. ,,Síðan mæli ég alltaf með því að
konur komi í djúpnæringu viku fyrir jól.
Þannig verði hárið glansandi fallegt um jólin.“
Það er gaman að spjalla við Elsu bæði um
mat og tísku. Hún segir að einn lítill flauelsborði geti gert mikið fyrir útlitið, spenna eða
fallegir eyrnalokkar.
,,Þar sem mikið er um undirbúning á aðfangadag, hvort heldur sem er á heimilinu eða
með matinn, er gott að tylla hárinu aðeins frá
andlitinu. Við getum gert það annað hvort
með því að festa toppinn til hliðar frá andlitinu og setja í fallegt tagl, eða með spennu eða
borða. Ef þú ert með glansandi hárið og það
er vel blásið þá á hárið ekki að vera neitt
vandamál.“
Elsa segir að maður eigi aldrei að vanmeta
lúxusinn við að fara á stofu rétt fyrir jólin,
skoða falleg blöð, hitta fólk og fá fagmann til
að nudda hársvörðinn, setja djúpnæringu í
hárið og jafnvel blása það eða festa liði í hárið.
Íslendingar skipulagðir

Elsa Haraldsdóttir
er skemmtileg kona
sem mælir með því
að við hugum að útliti
veitinganna um jólin.

,,Íslendingar eru mjög skipulagðir að mínu
mati í dag. Þeir eru vanalega með fasta tíma á
dagatalinu fyrir umhirðu, m.a. hársins.“
Þegar kemur að matnum finnst Elsu útlitið
skipta miklu máli auk gæða.

Elsa segir að
marengskökurnar séu guðdómlegar með
ísnum sem er
eftir uppskrift
frá dönsku
drottningunni.

Jólaís
6 eggjarauður
75 g sykur
1 dl vatn
½ dl rjómi
1 tsk. vanilla
Rjóminn er stífþeyttur og geymdur
inni í ísskáp. Vatn og sykur er hitað saman. Eggjarauðurnar eru þeyttar og sykursírópinu er bætt út í smátt og smátt
þar til þetta verður að froðu.
Rjómanum er síðan blandað saman við.
Síðan er hellt í fallegt form og ísinn settur í kæli.

Jólamarengskökur
3 eggjahvítur
2 dl sykur
Stífþeytið eggjahvíturnar og bætið
sykrinum út í smám saman.
Hægt að setja á alls konar vegu á
plötu. Teskeið dugar líka ágætlega.
Gott er að setja bökunarpappír á plötuna) og bakað í klukkustund við 125° hita
(eiga að vera vel bakaðar).

„Það sem mér finnst skipta svo miklu máli
þegar kemur að jólunum er að vera með einfaldan góðan mat. Að leyfa hráefninu að njóta
sín á disknum er mikil kúnst sem mér finnst
skemmtilegt að útfæra. Jólalitirnir eru að
sjálfsögðu grænn, rauður og hvítur og gaman
að sjá liti í matnum tóna við jólaskrautið.“
Elsa segir að hún hafi gefið mörgum uppskriftirnar að matnum fyrir jólin. Það sé mikill heiður og sjálfsagt að gefa gott áfram.

Himneskt fíkjubrauð
Á jólunum er fátt betra en að borða brauð með góðum ostum, fíkjum
og hunangi. Fíkjur hafa lengi verið táknmynd allsnægta, enda eru þær
sætasti ávöxtur veraldar. Þær fást af og til í sérverslunum í landinu.

20%

jólaafsláttur af
þessum frábæru
hleðslutækjum

að er ekki að undra að
Búddha vildi helst sitja
undir ákveðinni tegund af
fíkjutrjám (Ficus benghalensis)
þegar hann kenndi lærisveinum
sínum. Enda táknaði „heimstréð“
tenginguna á milli himins og jarðar.
Himneskt ostabrauð um jólin er
einmitt fíkjubrauð. Eftirfarandi
uppskrift er einföld og fljótleg að
útbúa. Ef erfitt er að nálgast ferskar fíkjur, má alltaf notast við fíkjusultu.
Brauðsneið er steikt í smjöri.
Sneið af osti, t.d. gráðosti, camembert eða öðrum feitum osti er lögð
á sneiðina, síðan er ein fíkja skorin
í fernt. Einni teskeið af hunangi er
hellt yfir.
Gott er að baka brauðið í ofni í 510 mín við 200°C. Borið fram með
Parmaskinku og salati. Hægt er að
strá valhnetum yfir eftir smekk.

Þ

Himneskt fíkjubrauð
í anda jólanna.
Ljósmynd/Thinkstockphotos

#rushiceland

Gjafabréf hjá Rush Iceland er tilvalin jólagjöf fyrir fólk
á öllum aldri. Fram að jólum fylgja auka 30 mínútur í
hopp, sérstakir trampólínsokkar og ískrap með öllum
gjafabréfum.
Verðin eru sem hér segir:
60 min: 2.200 kr.
90 min: 2.800 kr.
120 min: 3.300 kr.
180 min: 5.000 kr.

Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi • rushiceland.is
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Sykurlausa kakan lítur
vel út. Hægt er að skreyta
hana með ýmiss konar
berjum sem minna á jólin.

Kittý Johansen og eiginmaður hennar Ágúst Reynir Þorsteinsson
eiga veitingahúsið Bombay Bazaar. Þau leggja mikið upp úr því að
bjóða upp á hollan og góðan indverskan mat.

Heilsusamleg
súkkulaðikaka um jólin
Kittý Johansen er einn besti bakari
landsins að margra mati. Hún og eiginmaður hennar, Ágúst Reynir Þorsteinsson, eiga indverska veitingastaðinn
Bombay Bazaar. Hún er sælkeri fram í
fingurgóma þó að hún noti oft ekkert
nema hollustu í baksturinn.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ittý er dugleg að þróa uppskriftir og segir að áhugi
hennar á bakstri og eldamennsku komi að stórum
hluta frá mömmu hennar Matthildi Arnalds en eins
sé pabbi hennar, Thulin Johansen, framúrskarandi
ástríðukokkur. Kittý trúir því að allt sem við setjum
ofan í okkur hafi áhrif á heilsuna okkar. Hún segir sykurlausan lífsstíl áhugaverðan lífsstíl. Hér kemur uppskriftin hennar að sykurlausri súkkulaðiköku fyrir jólin.

K

Sykurlaus súkkulaðikaka
½ kassi döðlur (rúmlega hálfur poki)
2 stórir bananar
2 msk. kakó, t.d. frá Himneskri hollustu
2 dl haframjöl
kókosmjöl (rétt í botninn á kökunni og til skreytingar)
dökkt sykurlaust súkkulaði / hollustusúkkulaði (magn eftir
smekk)

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Byrja á að sjóða döðlurnar í vatni og á meðan þær sjóða er gott að
mauka bananana og setja kókosmjölið í botninn á kökudiskinum.
Þegar döðlurnar eru orðnar mjúkar er gott að setja þær saman við
bananana og blanda kakóinu út í blönduna (með handþeytara). Síðan
er þetta sett í botninn yfir kókosmjölið og síðan haft í ísskáp í ca. 20
mín.
Á meðan er dökka súkkulaðið brætt í lokin (í vatnsbaði) og sett yfir kökuna þegar hún er tilbúin úr ísskápnum. Gott er að setja fersk
ber á kökuna. Þeyttur rjómi er ljúffengur með þessum eftirrétti.

Dýrðlegt jólalamb
ð matreiða lamb um jólin er
dýrðlegt. Þá er lærið sett
inn í ofn á hádegi og látið
matreiðast á lágum hita allan daginn. Gott er að matreiða grænmeti
með lærinu. Hér kemur klassísk
uppskrift að góðu jólalæri.

hækka ofninn í 220 gráður og
láta lærið vera inni í 15 mínútur.
Þetta er hinn fullkomni
réttur um jólin þegar fjölskyldan er heima á náttfötunum að lesa góðar
bækur og maturinn fær
að malla allan daginn án
mikillar fyrirhafnar.

A

Uppskrift:

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR
Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum. Einnig sjálﬂímandi ﬁlt til að
klæða skúffur og ﬁlt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silfurplett.
Við eigum líka fægilög, fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.

SENDUM Í PÓSTKRÖFU

Gullkistan- Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

1 lambalæri, ca. 3 kíló
ólífuolía
lambakjötskrydd
salt og pipar
2 sætar kartöflur
10 kartöflur
6 gulrætur
1 paprika
2 rauðlaukar
2 hvítlaukar
piparkorn
500 ml vatn

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Hitið bakarofninn í 100 gráður.
Setjið allt hráefnið í pottinn og steikið á þessum lága hita í sex til sjö
klukkustundir.
Þegar tíminn er liðinn er gott að

Uppskrift að
einfaldri soðsósu:
soðið úr ofnpottinum um það bil
500-750 ml
40 g smjör
40 g hveiti
2 dl rjómi
1 tsk. rifsberjahlaup (eða annað
sætt berjahlaup)
salt og pipar

Falleg og heilbrigð húð
með náttúrulegum húðmeðferðum

Hátíðartilboð í desember!

15% afsláttur
af Laserlyftingu, Hydro Deluxe, Gelísprautun og gjafabréfum

Laserlyfting

Gelísprautun

Hydro Deluxe

Þéttir slappa húð á andlit og hálsi

Góð lausn við djúpum hrukkum

Fallegri, mýkri og sléttari húð

Meðferðin styrkir húðina og losar þig við
hrukkur og slappa húð á öllu andlitinu,
augnsvæði, hálsi, svæði undir höku, bringu
og handarbökum.

Gelísprautun er náttúruleg andlitslyfting án
skurðaðgerðar sem framkvæmd er með
náttúrulegu fjölsykrunum Neauvia Organic..

Eykur ljóma húðarinnar – Gefur fyllingu
Grynnkar línur – Sléttir húðina
Eykur kollagenframleiðslu

Laserlyfting – Gelísprautun – Hydro Deluxe – Dermapen – Húðslípun
Háreyðing – Fitueyðing - Húðþétting – Ör – Húðslit – Litabreytingar í húð
Rósroði – Háræðaslit – Tattooeyðing – Sveppaeyðing
Húðfegrun ehf | Vegmúli 2 | Sími 533 1320 | www.hudfegrun.is
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Ljúffengar
vegan-sörur
Stefanía Sigurðardóttir er æðislegur
vegan-kokkur. Hún hefur verið að þróa
vegan-sörur að undanförnu og deilir hér
uppskriftinni með lesendum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

tefanía er ánægð með uppskriftina og segir að sörurnar séu algjört lostæti. Þær eru ekki einungis vegan, heldur einnig hráfæði, og mjög auðvelt er að útfæra þessa uppskrift alveg sykurlausa að hennar
sögn.
„Ég mæli með að bera sörurnar fram alveg frosnar, þá verða
þær góðar eftir 10-15 mínútur. Svo er æðislegt að næla sér í eina
beint úr frystinum.“

S

Klárast strax úr frystinum
Stefanía segir að börnin hennar séu mjög hrifin af þessari uppskrift, í raun svo hrifin að kökurnar klárist vanalega strax úr
frystinum. „Litlu hendurnar eru fljótar að næla sér í það sem er
bragðgott á heimilinu. Ég þarf ekkert að vera með samviskubit
yfir því þar sem sörurnar eru hollar og góðar fyrir líkama og sál.“
Hér kemur uppskriftin að vegan-sörum:

Grunnur
1 bolli kasjúhnetur, heslihnetur eða möndlur
1 bolli möndlumjöl
1-2 msk. hlynsíróp (eða agave/stevía ) – má sleppa
2 msk. kókosolía
Blandið kasjúhnetum og möndlumjöli í matvinnsluvél með

töfrasprota eða blandara og notið pulse-stillingu í nokkrar sekúndur þar til blandan er eins og gróft hveiti.
Bætið við kókosolíu og sætu (hlynsírópi) og blandið vel. Blandan á að vera nokkuð klístruð.
Færið blönduna á bökunarpappír eða í form og þrýstið niður
þar til komið er grunnlag sem er um hálfur sentimetri á þykkt og
nokkuð þétt. Mér finnst best að leggja bökunarpappír ofan á kúluna og fletja þetta út með kökukefli, þannig næ ég laginu enn
þynnra.
Setjið svo í frystinn í 10-20 mínútur á meðan þið blandið millilagið.

Millilag – karamellan
3 dl klístraðar döðlur
1 dl hnetusmjör
3 msk. kókosolía
smávatn
smásalt
Haframjólk/möndlumjólk (nota rétt rúmlega 1 dl, fer eftir
hversu þykka þið viljið hafa karamelluna)
Setjið döðlurnar í matvinnusluvél með smá vatni og blandið
vel. Bætið við hnetusmjöri, kókosolíu og smásalti og blandið vel.
Bætið hægt við haframjólk eftir þörfum og blandið þar til þið er-

YRSA

Reykjavík
Sjálfvinda/automatic
herraúr

37.500

uð komin með karamellu sem er mjög mjúk og auðvelt að vinna
með. Dreifið þessu jafnt yfir grunnlagið og setjið aftur í frysti.

Efsta lagið/súkkulaðilag
200 g dökkt vegan-súkkulaði (sykurlaust ef þið viljið)
1-2 tsk. kókosolía
Á meðan grunnlögin tvö kólna í frysti, bræðið þá súkkulaði og
kókosolíu yfir vatnsbaði.
Takið úr frysti og skerið sörurnar í bita eða hellið súkkulaðinu
jafnt yfir allt.
Ef þið skerið ekki áður en þið setjið súkkulaðið á er best að
hella því jafnt yfir og setja svo aftur í frysti og leyfa að vera þar í
um 5 mín. áður en þær eru skornar. Eða skera sörurnar strax
niður áður en þær eru settar í frystinn þar sem súkkulaðið á það
til að harðna strax og því er dreift yfir karamelluna. Ef þið setjið í
frysti áður en þið skerið er hætta á að súkkulaðið brotni og þá
verða bitarnir ekki eins fallegir.
Ef þið skerið áður en súkkulaðið er sett á er bitunum dýft í
súkkulaðið og toppurinn þakinn yfir karamellulagið (eða eftir
smekk).
Leggið sörurnar (á hliðina án súkkulaðis) á bökunarpappír,
disk eða fat og setjið aftur í frysti í um klukkutíma.
Setjið svo í lokuð ílát og berið fram frosið!

Kalt jólaborð til að bjarga afgöngunum
Eitt af því sem er vinsælt um þessar
mundir er að bjóða upp á kalt jólaborð um
hátíðina. Ástæðan fyrir því er sú að það er
umhverfisvænt að taka allt úr ísskápnum
og hóa fólki saman eftir aðfangadag.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

E

22.900

Watch of the Yearr 2018

ERNA Skipholti

ftir aðfangadag jóla, hvort heldur sem er á jóladag, annan í jólum eða á milli jóla og nýárs, er
frábær hugmynd að taka allt úr ísskápnum og
setja á kalt jólahlaðborð. Reyktur lax á brauði, kjötafgangar sem eru skornir í þunnar sneiðar og ostar er
gómsætt í nokkra daga og í staðinn fyrir að henda afgöngum eða láta þá eyðileggjast í ísskápnum er frábær
hugmynd að bjóða fólki í kalt hlaðborð. Að eiga notalega
stund með jafnvel nágrönnunum getur haft fiðrildaáhrif.
Sleikjó af jólatrénu, súkkulaði úr dagatalinu. Kalkúnninn frá því á aðfangadag. Setjið þetta allt á hlaðborð.
Hugsum um umhverfið um jólin með því að hætta við að
henda afgöngunum.

GULL- OG SILFURSMIÐJAN ERNA
Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Kalt jólahlaðborð er vinsælt um þessar mundir.

Bragðið sem býr til jólin
Neytendur eru sérlega kröfuharðir þegar kemur að jólasteikinni. Þess vegna stóla þeir á
Norðlenska, því að hjá okkur má alltaf ganga að gæðunum vísum. Hamborgarhryggurinn

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU

ÁRNASYNIR

okkar er sérlega safaríkur, bragðgóður og úr fyrsta flokks hráefni.

G E F Ð U E I N STA K A K A F F I U P P L I F U N

C I T I Z & MI L K
CITIZ&MILK

Kaffi- og hönnunarunnendur
fá talsvert fyrir sinn snúð.
Áfastur mjólkurflóari.

TILBOÐSVERÐ
27.995 kr.
Verð áður 34.995 kr.

A E RO C C I N O 4
Vinsælasti mjólkurflóarinn
okkar. Fullkomnaðu kaffibollann
með dúnmjúkri mjólkurfroðu.
Verð 13.995 kr.

5

kaffilengjur fylgja
hverri keyptri vél

E S S E N Z A MI N I
Minnsta kaffivélin, falleg hönnun
og á besta verðinu. Býr til
fullkominn kaffibolla.
Verð 15.995 kr.

(gildir ekki með öðrum tilboðum)

Má bjóða þér einstaka kaffiupplifun?
Kíktu við í glæsilegri verslun okkar í Kringlunni þar sem kaffisérfræðingar
Nespresso taka vel á móti þér. Við bjóðum uppá fjölbreytt
úrval af kaffivélum, kaffi og gjafavörum fyrir alla kaffiunnendur.
Þú finnur okkur einnig á www.nespresso.is
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Katrín Björk ásamt eiginmanni sínum,
Jens Søgaard, og börnunum þeirra tveimur,
Normanni Prince og Scarlett Filippu.

„Það ægir öllu saman
í jólahefðum og
siðum á okkar heimili“
Katrín Björk, ljósmyndari höfundur matreiðslubókarinnar, From the North, og
konan á bak við hina vinsælu síðu Modern Wifestyle, er búsett í litlum bæ við
New York ásamt eiginmanni sínum, Jens Søgaard, og börnum þeirra tveimur,
Normanni Prince sem er fjögurra ára og Scarlett Filippu sem er níu mánaða.
Hún er komin í heilmikið jólaskap og gefur innsýn í jólahald sitt.
Marta María | mm@mbl.is

g hef eldað allt mitt líf og man eftir mér sem
lítilli stelpu í eldhúsinu hjá ömmu og afa að
finna upp hina ýmsu rétti, bæði æta og óæta,
sem þau svo smökkuðu með bestu lyst.
Mamma mín er líka afar góður kokkur og
ég ólst upp við að borða allt milli himins og jarðar. Afi
minn var sjómaður, amma mín bóndi og pabbi minn var
skytta svo það var nóg af góðu og fersku hráefni í eldhúsinu heima og ekkert fór til spillis. Það var mikið gert úr
matargerð og öllu tjaldað til þegar gesti bar að garði,“
segir Katrín Björk og játar að eitt það skemmtilegasta
sem hún geri sé að halda matarboð.
„Allt frá innkaupum til að leggja á borð finnst mér gaman og servíettubrot og hanastél á silfurbökkum sjást oftar
en ekki á mínu heimili,“ segir hún.

É
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GA
ANDREIÐ

Á GEIMÖL D
Árið 2017 kom út Æskubrek á atómöld eftir Ragnar Arnalds,
þingman
nn, sem sagði frá fjölskyldu sinni, uppvaxtarárum,
æskuvin
num sem urðu þjóðþekktir einstaklingar, og fyrstu
alþingiskosningum þegar hann fór á þing 24 ára. Hann segir
hann frá
á móður sinni, Guðrúnu Laxdal sem missti báða foreldra
sína ung
g, sem og langöfum sínum, Matthíasi Jochumssyni og
Einar H
H. Kvaran. Í Gandreið á geimöld, seinna bindi ævisögu
sinnar, segir Ragnar frá þingmannsferli sínum, sem hófst 1963
og stóð til ársins 1999. Hann var ráðherra í frægri ríkisstjórn
Gunna
ars Thoroddsens. Hann segir einnig frá skáldverkum
sínum og leikritum og fjölskyldu.

SAGNASEIÐUR
Árið 1627 fór sjóræningjar úr Barbaríinu ránshendi um strendur
Íslands og rændu yfir 400 Íslendingum, þar af 250 frá Vestmannaeyjum. Meðal þeirra voru annar presturinn í Heimaey,
eiginkona og börn. Í þessari mögnuðu sögulegu skáldsögu
fyllir Sally Magnusson í eyðurnar og dregur upp lifandi og
litríka sögu af örlögum prestfrúarinnar Ástu Þorsteinsdóttur,
sem seld var í ánauð í Alsír. Hvað varð um Ástu og börnin?
Sá hún Vestmannaeyjar aftur?

Sally Magnusson er þekkt sjónvarpskona hjá BBC. Hún er dóttir Magnúsar
Magnússonar, sjónvarpsmannsins kunna sem bjó alla tíð í Skotlandi. Sally hefur
kynnt sér Tyrkjaránið, einn ógnvænlegasta viðburð Íslandssögunnar, rækilega
og hefur nú skrifað áhrifaríka bók um það.

TINDUR.IS

Bókaútgáfa
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Katrín Björk klippir greinar
af jólatrénu og býr til skraut
sem hún hengir á höldurnar á eldhússkápunum.

Fjölskyldan bakar saman piparkökuhús fyrir jólin.

Guðdómlegar matarmyndir
Katrín Björk er ekki bara góður kokkur því hún er líka
ljósmyndari. Hver er galdurinn á bak við þessar fallegu
matarmyndir?
„Það tekur enginn góða mynd af mat í fyrstu tilraun,
það eitt er víst. Ég er menntaður ljósÉg set lítil hvít
myndari en það þýðir samt ekki að ég
kertahús í glugga- hafi kunnað matarljósmyndalistina frá
fyrsta degi, þvert á móti. Ég er búin að
kistur og hengi á
vera í bransanum í mörg, mörg ár og
hurðarhúna og eldhúsverð betri með hverri mynd sem ég
skápana litla kransa sem
tek. Æfingin skapar svo sannarlega
meistarann í þessari atvinnugrein.
ég bý til úr greinum sem
En minn helsti kostur er að ég stílég klippi af jólatrénu.
isera allar mínar myndir sjálf, ég veit
fátt skemmtilegra en að raða og stilla upp og þó svo að
þolinmæði sé ekki minn styrkur svona almennt þá hef ég
endalausa þolinmæði við að raða kanelsnúðum í full-

❄

Jólatréð komið inn í gang.

kominn turn eða staðsetja flusið af lauk á akkúrat réttum
stað. Þetta snýst allt um að skilja hvað virkar vel fyrir augað og hafa góða tilfinningu fyrir litum, munstrum og formum,“ segir hún.
Síðasta vor kom út matreiðslubók Katrínar Bjarkar,
From the North. Hún segir að bókasamningurinn hafi
dottið upp í hendurnar á henni vorið 2017 þegar útgefandinn hafði samband við hana.
„Ég sló strax til þar sem ég var beðin um að skrifa um
mat frá Norðurlöndunum, sem er mér mikið hjartans mál.
Það var rosalega skemmtilegt og krefjandi verkefni að
vinna að þessari fyrstu bók minni, ég fékk aðeins 2½ mánuð til að skrifa, prófa uppskriftir og taka myndirnar.
From The North kom svo út í apríl í ár og hefur selst vel
um allan heim. Hún er meðal annars til sölu hjá Eymundsson á Íslandi og er upplögð jólagjöf,“ segir Katrín Björk.
Ferill Katrínar Bjarkar er ævintýralegur en hún hefur
unnið fyrir stjörnur eins og Martha Stewart.
„Áður en ég flutti hingað til Bandaríkjanna átti bloggið

mitt, Modern Wifestyle, stóran amerískan lesendahóp og
það var það sem opnaði dyrnar fyrir mig og þannig kom ég
fætinum inn fyrir þröskuldinn hjá meðal annars Martha
Stewart. Það var mikill heiður að vinna fyrir hana og ég er
mjög stolt af þeirri samvinnu sem vonandi verður meira af
í framtíðinni,“ segir hún.
Á heimili Katrínar Bjarkar ríkir alþjóðleg stemning.
Eiginmaður hennar hann Jens er danskur, sonurinn Normann Prince er ættleiddur frá Suður-Afríku og dóttir
þeirra, Scarlett Filippa, er ættleidd frá Bandaríkjunum.
„Það ægir öllu saman í jólahefðum og siðum á okkar
heimili.
Aðventan er minn uppáhaldstími, ég elska stússið,
spenninginn og gleðina á aðventunni og á mínu heimili
byrjar jólaundirbúningurinn snemma. Frá 1. nóvember
má hlusta á eitt jólalag á dag og um miðjan mánuðinn erum við vanalega komin á fullt blúss með jólatónana.
Þar sem ég sendi bæði jólagjafir til Íslands og Dan❄ SJÁ SÍÐU 60

Ostajól
Nýtt fyrir jólin
kaupið jólaöskjurnar
á netinu
burid.is

Míní-jólatertur
Tertudeig
5 dl hveiti
½ tsk. salt
115 g smjör
6-8 msk. ískalt vatn

Gefðu upplifun. Gjafabréf
í ostaskóla Búrsins er
tilvalinn í skóinn.

Gómgleðjandi Gjafaö
öskjur
ðlaðar
- sérsniðnar eða stað
ú i
að
ð hætti
h tti hú
hússins

Grandagarður 35 · 101 Rvk · 551 8400 · www.burid.is

Skerið smjörið í bita og setjið í
frystinn í augnablik.
Setjið hveiti, salt og ískalt smjör
í matvinnsluvél og púlsið þar til
„grófur sandur“ hefur myndast.
Bætið við 1 msk. í einu af vatni þar
til deigið fer að klumpast saman.
Hvolfið deiginu á borð og þrýstið
því saman á hringlaga, flatan disk.
Pakkið í plast og setjið í ísskáp í
minnsta kosti 1 klst. eða allt að 3
daga.
Fylling
smjörklípa
200 g rauðlaukur, skorinn smátt
1 msk. púðursykur

1 dl portvín (eða balsamic-edik)
200 g fersk eða frosin trönuber
100 g döðlur
½ tsk. malað engifer
½ tsk. kanill
½ tsk. malaðar nellikur
1 appelsína, börkur og safi
200 g afgangar af anda-, kjúklinga- eða kalkúnakjöti
salt og pipar
1 egg til að pensla með
Brúnið laukinn í smjöri við lágan hita í um það bil 15 mínútur.
Bætið púðursykri við og látið
bráðna.
Hellið portvíninu yfir karamellulaukinn og látið gufa upp í
nokkrar mínútur áður en trönuberjum, döðlum, kryddi ásamt
rifnum appelsínuberki og safanum
úr appelsínunni er bætt við.
Látið malla undir loki þar til
trönuberin byrja að springa.

Bætið við smá vatni ef fyllingin
virkar þurr.
Rífið kjötið í þunna strimla eða
skerið í teninga. Bætið kjötinu út í
sósuna og hrærið vel. Látið malla í
nokkrar mínútur til viðbótar eða
þar til kjötið er heitt í gegn.
Smyrjið mínímuffin bökunarform (24 stk.) með smá olíu eða
smjöri.
Skerið 24 hringi, um það bil 8
cm í þvermál, úr deiginu. Ýtið
deighringjunum varlega niður í
formið. Fyllið hverja tertu með
fyllingu.
Skerið 24 stjörnur eða hjörtu úr
deiginu og leggið ofan á fyllinguna. Penslið með pískuðu eggi.
Bakið í 180 gráða heitum ofni í
15-20 mínútur eða þar til tertubotnarnir eru bakað og stjörnurnar gullinbrúnar.
Hægt er að bera terturnar fram
heitar eða kaldar.

Jól

Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út.
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði.
Sjá nánar á sminor.is.

Espressó-kaffivél
TE 655203RW
Glæsileg vél sem útbýr tvo bolla
í einu af ýmsum kaffidrykkjum.
Býr einnig til helstu drykki með
einum hnappi. Hraðvirk upphitun.
Kaffikvörn úr keramík. Snertiskjár
með myndum. Þrýstingur: 19 bör.
Flóar mjólk sjálfvirkt.

Rommelsbacher
Vöfflujárn, mínútuog samlokugrill.
SWG 700
700 W. Tilvalið til að grilla
samlokur, pinnamat og útbúa
bragðgóðar belgískar vöfflur.

Töfrasproti

Jólaverð:

750 W. Hljóðlátur, kraftmikill og
laus við titring. Skál með loki, stór
hakkari, ísbrjótur og þeytari
fylgja með.

MSM 67170

10.900 kr.
Fullt verð: 13.900 kr.

Jólaverð:

Jólaverð:

Fullt verð: 189.900 kr.

Fullt verð: 12.900 kr.

149.900 kr.

9.900 kr.
Bow
Gólflampi
69801-01
Hvítur með einum skermi.
Jólaverð:

Orkuflokkur

Tekur mest

Orkuflokkur

Uppþvottavél

Þvottavél
WM 14N2O7DN, iQ300

SN 436S01MS, iQ300
14 manna. Sex kerfi, þar á meðal
hraðkerfi á 60° C. Þrjú sérkerfi,
meðal annars tímastytting.
Hnífaparaskúffa. Hljóð: 44 dB.
„aquaStop“-flæðivörn.

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus
og hljóðlátur mótor með 10 ára
ábyrgð. Sérkerfi eru meðal annars:
Kraftþvottur 60 mín., útifatnaður,
mjög stutt kerfi (15 mín.),
viðkvæmt/silki, ull o.fl.

Jólaverð:

Jólaverð:

Fullt verð: 119.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

92.900 kr.

79.900 kr.

Afgreiðslutímar fyrir jólin:
Opið virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 16 fram að jólum.
Öll tilboð gilda út desember 2018 eða meðan birgðir endast.

10.900 kr.
Fullt verð: 13.900 kr.
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Normann
Prince er
kominn
í jólaskapið.

Katrín Björk unir hag
sínum vel í New York.

Kryddaður Old
Fashioned
Kryddsíróp
2,5 dl púðursykur
3 dl vatn
1 góður biti engifer
4 kardimommufræ
2 stjörnuanís
2 kanilstangir
10 svört piparkorn
10 negulnaglar
2 lárviðarlauf
1 vanillustöng
Setjið vatn og púðursykur
í pott og látið suðuna koma
upp. Leyfið sykrinum að
leysast upp. Skerið engifer í
bita og vanillustöngina í

tvennt (langsum) og bætið við
í pottinn ásamt hinu kryddinu.
Látið krauma undir loki í
u.þ.b 7-10 mínútur. Slökkvið
undir pottinum og látið bíða í
minnsta kosti 2 klst., helst yfir nótt.
Sigtið sírópið og geymið
kryddið og notið í glögg, rauðkál eða meira síróp. Geymið
sírópið í loftþéttu íláti í ísskap.

Hanastél
ísmolar
4 cl búrbon
4 cl kryddsíróp
4-6 dropar Angostura
bitters

1 maraschino-kirsuber
og smá síróp úr
krukkunni
appelsínubörkur
Setjið ísmola í gamaldags viskíglas. Hellið búrboni, sírópi og bitters í
glasið. Hrærið hratt og
örugglega í smástund með
langri skeið. Bætið við
kirsuberi og kirsuberjasírópi. Skerið rönd af appelsínuberki og skafið allt
hvítt af.
Snúið upp á börkinn
nokkrum sinnum yfir glasinu áður en þið látið hann
ofan í.

Jens Søgaard og börnin með jólatréð á toppnum á bílnum.

merkur er ég alltaf búin að kaupa gjafir og pakka inn
snemma. Gjafainnpökkun er ein af mínum uppáhaldsafþreyingum og ég get eytt löngum tíma í að velja rétta
pappírinn og slaufurnar. Svo sendi ég um 40 jólakort á öll
heimsins horn um hver jól og ég nýt þess að sitja á kvöldin
og skrifa kveðjur til vina og vandamanna.
Ég les jólasögur fyrir börnin mín öll kvöld í desember
og á hverjum morgni teljum við niður til jóla við að kveikja
á dagatalskertinu. Íslensku jólasveinarnir komast ekki
yfir Atlantshafið þannig að það er enginn skór í glugganum og heldur ekkert súkkulaðsidagatal, en hins vegar fá
börnin mín aðventugjafir á aðventusunnudögunum eins og
Jens ólst upp við í Danmörku.
Eftir að börnin eru farin í rúmið er mig að finna fyrir
framan jólamynd í sjónvarpinu, maulandi smákökur og
sötrandi rauðvín.
Rétt fyrir jólin höldum við stórt jólaboð fyrir vini og
vandamenn með kokteilum, glöggi og kampavíni og borðin
svigna undan kræsingum.
Þegar öndin er komin í ofninn á aðfangadag förum við

alltaf í langan göngutúr, það er svo yndislegt að labba um í
vetrarloftinu, fáir á ferli og jólafriður í loftinu.
Börnin mín opna aðeins örfáar gjafir á aðfangadagskvöld og fá að leika sér með það sem þau opna. Þau fara
snemma að sofa og við klárum svo pakkana á jóladagsmorgun eftir að hafa borðað vöfflur eða pönnukökur í
morgunmat,“ segir hún.
Hvað eldar þú og bakar í desember?
„Allt! Ég eyði miklum tíma í eldhúsinu í desember, bæði
ein og með fjölskyldunni minni.
Ég baka alltaf nokkrar sortir af smákökum, bý til glögg,
konfekt, sultur og rauðkál, hendi í nokkra kökubotna til að
eiga í frysti, elda stóra skinku á beini, baka tertur og geri
heita rétti, pasta og ragu og alls kyns vetrarleg salöt.
Fyrir hver jól geri ég líka nýja uppskrift af jólahanastéli,
en í ár er jóladrykkurinn sá sami og í fyrra: Kryddaður
Old Fashioned.
Skreytir þú mikið fyrir jólin?
„Hvort ég geri! Ég elska að punta fyrir jólin og á þrjá
fleytifulla kassa af jóladóti og skrauti. En ég reyni að vera

stílhrein í vali mínu á skrauti, allar seríur eru með hvítum
ljósum litasamsetningin á skrautinu einföld, hvít, svört og
gull.
Ég set stóran krans á útidyrahurðina og um það bil
1.200 ljós á tvö stór grenitré fyrir utan stofugluggann.
Um miðjan desember sækjum við svo stórt jólatré sem
við bindum á toppinn á bílnum til að koma því heim. Við
skreytum það strax og njótum að hafa ilmandi grenið í
margar vikur í stofunni. Normann, sonur minn, fær líka
pínulítið jólatré í herbergið sitt.
Ég set lítil hvít kertahús í gluggakistur og hengi á
hurðarhúna og eldhússkápana litla kransa sem ég bý til úr
greinum sem ég klippi af jólatrénu.
Ég baka líka lítið piparkökuþorp
„Áður en ég flutti
fyrir jólin, það bæði puntar og gefur
hingað til Bandagóðan ilm, en ég fer auðveldu leiðina
og geri bara framhliðina af hverju
ríkjanna átti blogghúsi.“
ið mitt, Modern Wifestyle,
Hvað er ómissandi um jólin?
stóran amerískan lesenda„Þegar jólin koma, eftir viðhóp og það var það sem
burðaríka aðventu, þarf ekkert annað
opnaði dyrnar fyrir mig
en frið og ró, kerti og spil! Ég veit fátt
fallegra en kertaljós á dimmum dögog þannig kom ég fætum og sonur okkar er, mér til mikillar
inum inn fyrir þröskuldinn
gleði, farinn að spila spil. Svo hér á bæ
hjá meðal annars
er spilamaraþon á milli gönguferða,
Martha Stewart.
kakóbolla og konfektmola.“
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Jólaplatan Hvít jól með Silfurkórnum sem kom út 1977
og lyktin af jólatrénu í stofunni þegar ég kem niður á
morgnana.“
Hvað borðar þú á aðfangadag?
„Við erum trú og trygg danska jólasiðnum að borða
heilsteikta önd á aðfangadagskvöld. Ég fylli hana með
döðlum, eplum, beikoni og allskonar gúmmulaði og ber
hana fram með brúnuðum kartöflum, heimalöguðu rauðkáli, ristuðu rósakáli, stökku grænkálssalati og auðvitað
sósu.“
En á jóladag?
„Þar sem ég bý í Bandaríkjunum og hef ekki greiðan
aðgang að hangikjöti, sem er það sem ég allra helst myndi
vilja borða, þá hef ég lagt í vana minn að gera litlar, kryddaðar tertur úr andaafgöngunum frá aðfangadegi.“
Hvað ertu með í desert?
„Góður kaffibolli og konfektmoli er meira en nóg eftir
veislumatinn. Ég ólst upp við heimatilbúinn möndluís á aðfangadagskvöld og maðurinn minn við ris à l’amande.
Hann borðar ekki ís og ég er ekki hrifin af ris à l’amande
þannig að við höfum alltaf bakað súkkulaðiköku í þau 12 ár
sem við höfum haldið jól saman en aldrei borðað hana fyrr
en daginn eftir,“ segir hún og hlær.

❄

Jólatískan
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Kim Kardashian er
alltaf vel
förðuð.

Smashbox Cover Shot Eyeshadow
Palette (Minimalist), 4.699 kr.

Urban Decay
Vice Lipstick
(Unicorn),
2.999 kr.

Innblástur að
hátíðarförðun
Nýlega tók Kim Kardashian smokey-augnförðunina
alla leið og paraði brúnan varalitablýant við ásamt
hlutlausum varalit. Þetta þótti mjög flott og er tilvalið
að nota þetta sem innblástur að hátíðarförðun, en
það má aðlaga förðunina hverjum og einum með
mildara litavali. Hér eru förðunarvörur sem hægt er að
nota á auðveldan hátt til að endurskapa förðunina.
Lilja Ósk Sigurðardóttir | snyrtipenninn@gmail.com

Húð
Áferð húðarinnar var mött og þekjan mikil. Þegar um smokey-förðun
er að ræða er mikilvægt að jafna út allar misfellur í húðinni svo athyglin haldist á augunum. Þekjandi hyljari er svo notaður undir augun en misjafnt er hvort hyljari sé notaður fyrir eða eftir ásetningu
dökkra augnskugga. Ef þú notar hyljara fyrir skaltu festa hann með
lausu púðri en púðrið mun einnig grípa púðuragnir frá augnskugganum. Ef þú setur hyljarann á eftir augnskugganum skaltu fyrst
hreinsa svæðið undir augunum og svo seturðu hyljarann.
Shiseido Kajal Ink Artist Pencil
(Nippon Noir), 3.499 kr.

Becca Mineral
Blush (Songbird), 4.699 kr.

ALLTAF Í
RAUÐU
Kristin Lív frjálsíþróttakona
klæðir sig upp á um jólin.

ÓHRÆDD OG
SMART

Urban
Decay 24/7
Glide-On
Lip Pencil
(Liar),
2.699 kr.

Augu
Það er hægt að aðlaga smokey-förðunina sínu skapi með
misáköfum litatónum. Ef þú ert með mjög ljósa húð getur
verið sniðugt að einblína á brúna tóna í stað svartra til að fá
mýkri fókus. Notaðu ljósan augnskugga undir augabrúnirnar og farðu svo með millibrúnan augnskugga í glóbuslínuna og blandaðu vel allar línur. Dekksta augnskuggann skal svo bera vel við rót augnháranna og
upp að glóbuslínunni og í lokin skaltu nota hreinan
augnskuggabursta til að blanda allar línur. Notaðu
augnblýant inn á vatnslínu augnanna en Shiseido
Kajal Ink Artist Pencil er vatnsheldur augnblýantur
sem kemur einnig með augnskugga á öðrum endanum svo hann er fullkominn í smokey-förðun.

Varir
Þegar augnförðunin er áberandi er það góð regla að hafa hlutlausan varalit
á móti. Í þessari förðun voru útlínur varanna áberandi með brúnum
varalitablýanti og svo ljós varalitur settur yfir.

Kinnar
Notaðu fyrst sólarpúður til að fá aukna hlýju í andlitið og svo
náttúrulegan kinnalit sem tekur ekki athyglina frá augnförðuninni.

Sólborg Guðbrandsdóttir
fer sínar eigin leiðir.

GLANSANDI
UM JÓLIN
Hlébarðaefni, pallíettur,
velúr, glansefni hafa aldrei
verið vinsælli.

앸

AFP

MAC Studio
Fix 24-Hour
Concealer,
3.790 kr.

Chanel Le
Volume
Révolution
De Chanel,
5.999 kr.

Anastasia Beverly
Hills Powder
Bronzer (Saddle),
5.990 kr.

By Terry
Hyaluronic
HydraPowder,
7.500 kr.

Estée
Lauder
Double
Wear,
7.499 kr.

www.ﬁ.is

Upplifðu

íslenska náttúru

Gjafabréf FÍ
er ávísun á góða samverustund, útivist, hreyﬁngu
og upplifun í íslenskri náttúru.
Gjafabréf FÍ gildir sem inneign í ferðir félagsins, fjalla- og hreyﬁverkefni,
skálagistingu, félagsaðildar eða til kaupa á miklu úrvali ferðabóka
sem fást á skrifstofunni.
Hægt er að kaupa gjafabréf FÍ á heimsíðu félagsins
www.ﬁ.is og á skrifstofu FÍ Mörkinni 6.

Tilvalin gjöf
fyrir alla
ferðafélaga
og útivistarfólk

Skráðu þig inn – drífðu þig út
FERÐAFÉLAG ÍSLANDS | Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | Sími 568 2533 | www.ﬁ.is
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www.husgagnahollin.is

AF OP

1.

4.
7.

6.

CHRISTMAS

2.

5.

3.

2.

8.

9.

11.
12.

10.

13.

1. Broste Salt matarstell, verðdæmi: Diskur ø22 cm 2.290 kr, krús/bolli með haldi 1.390 kr, skál ø14 cm 1.390 kr, diskur ø28 cm 3.290
kr. Broste hnífapör 4×4 stk, verð 18.990–22.990 kr. Broste smoke hvítvínsglas á fæti 1.790 kr. Broste smoke rauðvínsglas á fæti
1.990 kr. Broste smoke tumbler glas 1.790 kr • 2. Nordal kristalsstjaki, h: 19 cm 6.990 kr • 3. Broste Elef lukt ø31 cm. Hæð: 30
cm 11.990 kr • 4. Glyk sojakerti ilmkerti 3.490 kr stk • 5. PTMD vínrekki 15.900 • 6. Nordal kristalsstjaki, h: 22 cm 8.990
kr • 7. Frandsen Cool Chandelier loftljós 31.900 kr. • 8. Nordal hnífur 13×18 cm 2.990 kr • 9. Eva Solo hitakanna í ljósgráum
jakka 1L 13.990 kr • 10. Nordal Bamboo ferðamál úr bambus með sílíkonloki 10×9 cm 1.290 kr • 11. Nordal hvítvínsglas 990 kr
og rauðvínsglas 1.190 kr stk • 12. Eva Solo Nordic pottur 3L 23.990 kr • 13. iittala Kastehelmi krukka með loki, desert eða grá
4.690 kr stk (einnig til minni á 3.790 kr)

Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Hátíð í Höllinni
Þú finnur nýjustu bæklinga
linga

Fjölbreytt úrval af
fallegum gjafavörum

14.

15.
16.

18.

17.

20.
19.

22.

24.

Notalegur nóvember
fyrir lifandi heimili
EF

VERSL

21.

U
N

V

23.
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LT

IN

www.husgagnahollin
.is

AF OP

14. Nýjar, glæsilegar jólavörur frá Lene Bjerre • 15. Nordal veggklukka ø51 cm svört/brasslit 24.990 kr • 16. Hefurðu kíkt á úrvalið okkar af iittala? Gjafir sem hitta alltaf í mark • 17. Broste hnífapör Titanium gold 4×4 hlutir 22.900 kr • 18. Jimu Moscow
Mule stálkönnur í svörtu eða brons, hömruð kanna 1.690 kr, slétt kanna 1.790 kr, stórt martini glas 1.990 kr • 19. Ralph Lauren
Holiday ilmkerti sem færir þér jólin. Kertið kemur í fallegri gjafaöskju 7.990 kr stk. • 20. Kay Bojesen Ruth söngfugl, 15 cm
10.490 kr • 21. Frandsen Urban Table borðlampi, 19.990 kr. • 22. Sophia kerti 20/30 cm 6.490/13.990 kr. • 23. iittala Kastehelmi kertastjaki 6,4 cm glær/cranberry (rauður) 2.290/5.990 kr • 24. Broste hnífapör Titanium gold 4×4 hlutir 22.900 kr

PASSO

Borðstofuborð.
Með grárri keramik plötu.
Sjá nánar bls. 3

Reykjavík
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði
Skeiði 1

ana okkar
okk
kar á husgagnahollin.is
husgagnah
holli
llin.iis

www.husgagnahollin.
is

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni
eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

66 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 2018

Elskar að fara í kjól um jólin
Kristín Eva Ólafsdóttir,
hönnunarstjóri Gagarín og
formaður Félags íslenska
teiknara, FÍT, er alltaf fallega
klædd um jólin. Hún segir að
þótt hún sé mikið í strigaskóm
og gallabuxum í vinnunni nýti
hún hvert tækifæri sem hún
hefur til að klæða sig upp á.

Hálsmenin
frá Orrifinn
eru falleg.

Klassískir eyrnalokkar sem fara vel
með einföldum
kjól. 1.995 kr. Zara.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

g fer alltaf í kjól um
Kristín Eva uppgötvaði fyrir fimm árTrefill. Kostar
um áhuga sinn á sniðum og tísku.
jólin. Ég kaupi mér ekki
3.495 kr. Zara.
Hún hefur gaman af því að klæða
endilega nýjan kjól,
sig
upp
á
þegar
tækifæri
gefast.
enda kann ég að
Klassískur kjóll
meta gæðafatnað
frá Baum und
Pfergarten.
sem er klassískur og tímalaus.
En mér finnst æðislegt að fá tilsem ég get átt í
ég geri ráð fyrir þvi að
efni til að klæða mig upp á og
mörg ár. Mér
við eldum heima á aðnýti öll tækifæri sem gefast til
finnst vörurnar
fangadagskvöld. Ég
þess.“
frá Baum und
mun pottþétt taka með
Kristín segir að þessi áhugi hennPfergarten fallegar.
mér út dýrindis ELLUar á tískunni hafi ekki alltaf verið
Geysir er með fallegar flíkur og strigaskórnir
kjól, svartan, sem ég nota
Klassísk kápa frá
svona mikill. ,,Það eru kannski fimm ár
mínir frá Veja eru í miklu uppáhaldi.“
mikið. Maður skilur ekki jólin
Baum und Pfergarten.
síðan ég fór að vera meira í kjólum. Ég á Kristín Eva Ólafsdóttir eftir á Íslandi. Hvað varðar
Fyrsti kvenformaður FÍT
mér fyrirmynd hvað þetta varðar, sem hjálpar
skartgripi þá er ég afskaplega minimalísk, en
mér mikið sem varð til þess að ég varð
leika starfa okkar og fá meiri stuðning frá ríkNú ertu fyrsta konan sem er valin formaður
mér þykir íslenska skartið frá Orrifinn æðisóhræddari við að prófa mig áfram. Ég mæli
isstjórninni til að efla okkur og styrkja.
FÍT og hefur gaman af því að klæða þig upp á.
legt. Kærastinn minn gaf mér hálsmen frá
með því fyrir alla sem finna til vanmáttar á
Hönnunarmiðstöðin vinnur frábært starf með
Þú ert ekkert að forðast það að vera kvenleg
þeim sem ég hef varla tekið af mér. Dóttir mín
þessu sviði. Bara að fara inn í fallega verslun
okkur og það starf þarf að efla á næstu árum.
þó að þú vinnir í karllægum iðnaði?
Karen Agla er hins vegar mikið fyrir skart og
þar sem smekklegt fólk getur bent manni á vel
Inn í framtíðinni er ólíklegt að tækniframfarir
,,Nei, en ég spái hinsvegar ekki mikið í þetta
henni finnst æðislegt þegar við klæðum okkur
hannaðar flíkur, góð snið og fallega kjóla. Ég
og innleiðing gervigreindar leysi hugvitið af
hversdagslega. Í vinnunni þarf ég að geta
upp á saman, gerum hárið á okkur fínt og njótheld að þetta komi líka með auknum þroska.
hólmi. Vægi skapandi greina í menningu okkar
stokkið á sýningar og fleira í þeim dúrnum. Þá
um stundarinnar saman. Óliver Máni, sonur
Ég hef allavega mjög gaman af því að klæða
mun aukast og þá er mikilvægt að vekja atvel ég þægilegan fatnað sem er ekki beint kynminn, má segja að toppi okkur báðar. Hann er
mig upp á í dag og veit hvað fer mér best
hygli og dýpka skilning á gildi góðrar hönnbundinn. En áherslumál mín sem formaður
mikið fyrir að klæða sig upp á líka. Er allur í
hverju sinni.“
unar og einnig gildi hönnunar og skapandi
FÍT eru að auka sýnileika félagsins og ekki
smáatriðunum, vill velja sjálfur lit á sokkana
hugsunar þvert á atvinnugreinar. Það eru fjölsíst kvenna í félaginu. Það er staðreynd að
og fleira í þeim dúrnum.“
Verður í Flórída um jólin
mörg tækifæri á næstu misserum sem ég
konur í minni grein eiga erfitt með að komast í
Hver eru uppáhaldstískumerkin þín í dag?
Hvað ætlarðu að gera á jólunum?
hlakka til að eiga samtal um við félagsmenn
stjórnunarstöður. Eins viljum við ræða hag,,Ég á mér kannski ekkert uppáhaldsmerki.
,,Ég verð í Flórída með stórfjölskyldunni og
okkar og almenning í landinu.“
ræn áhrif greinarinnar í landinu. Auka sýniEn ég reyni að kaupa mér vandaðan fatnað

É

Gæði fram yfir magn um jólin
Ralph Lauren er einn þekktasti tískuhönnuður í heimi. Hann bjó til tískuveldið sitt úr
engu og býður upp á vandaðan fatnað fyrir
alla fjölskylduna, einnig börnin, fyrir jólin.

Fyrir þá sem velja gæði fram
yfir magn þá er góð fjárfesting
að versla eina fallega barnapeysu frá Ralph Lauren.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
egar kemur að því að velja vandaðan fatnað
á börnin verður Ralph Lauren oftar en ekki
fyrir valinu.
Bakgrunnur Ralph Lauren er þannig að öllu
fólki finnst það eiga skilið að klæðast fatnaði frá
honum.
Hann bjó til tískuveldi sitt úr engu og eru
þeir sem aðhyllast Ralph Lauren vanalega
fólk sem velur gæði fram yfir magn.
Barnafötin frá tískuhúsinu eru yndisleg.
Efnin eru mjúk og fötin vaxa með barninu.
Hluti af uppeldi barna er einmitt að kynna þau
fyrir gæðum. Persónulegur stíll býr innra með öllum. „Það hvernig við komum fram við okkur og aðra
lýsir stíl okkar, það hefur ekkert með fatnaðinn okkar
að gera,“ sagði Ralph Lauren eitt sinn. Fatnaður fyrir
börnin frá Ralph Lauren fæst í Englabörnum.

Þ

Ralph Lauren var rússneskur innflytjandi af gyðingaættum. Hann
deildi herbergi með systkinum
sínum og vann sig upp úr engu.

Ralph Laurenpeysurnar fyrir
börnin eru
klassískar og
verða bara betri
með árunum.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR
Þegar þú gefur L‘OCCITANE gjöf, gefurðu gersemar Provence; grípandi hlýjuna, hreinleika náttúrunnar
og töfrandi fegurð. Í öllu sem við gerum leggjum við áherslu á að styðja við fólk og vernda líffræðilegan
fjölbreytileika náttúrunnar.

Kringlan 4-12 | s. 577-7040
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Glóðu eins og demantur um jólin
Náttúruleg, bronsuð förðun
með áherslu á fallega og ljómandi húð sem hentar fullkomlega fyrir öll jólaboð í ár.
Natalie Kristín Hamzehpour
förðunarmeistari gefur góð ráð.

Kláraðu förðunina með
fallegum varalit með
léttri sanseringu en
Guerlain Rouge Gvaraliturinn í litnum 92 er
mjög fallegur eins og sést á
myndinni hér til hliðar en
auðvitað gengur förðunin
með allskonar varalitum og
gaman að breyta henni fyrir
hvert boð með því að nota
annan lit í hvert skipti.

7

Marta María | mm@mbl.is
að besta við þessa förðun er að hún er
mjög auðveld og fljótleg og hægt að
breyta henni töluvert með því að skipta
út nude-varalit fyrir rauðan,“ segir Natalie.

Þ

Grunnaðu húðina
með Clarins SOS
primer í litnum 01
til að gefa húðinni jafna
áferð og fallegan ljóma.
Þetta skref tryggir að
farðinn endist í allt kvöld
án þess að þú þurfir að
laga þig.

1

Terracotta Light frá Guerlain er borið á
kinnar og kemur það í staðinn fyrir
sólarpúður og kinnalit. Notaðu örlítið
af kampavínslitaða augnskugganum úr
Electric Look-pallettunni frá Guerlain efst á
kinnbein til að
bæta ljóma í
húðina og
lyfta kinnbeinunum.

6

Notaðu nóg af
maskara sem
gefur mikla
fyllingu eins og
Chanel Le Volume
og kannski nokkur
gerviaugnhár ef þú
ert í stuði til þess.

5

Notaðu léttan farða
eins og Guerlain
Aqua Nude, hægt er
að nota fingurna til þess.

2

Aungförðunin er
mjög einföld en
aðeins tveir
augnskuggar eru notaðir hér, einn fallegur
kampavínslitur yfir allt
augnlokið og mjúkur hlýr
brúnn litur er borinn undir
augnbein til að ramma inn
augun. Sami brúni litur er
borinn á undir augun,
meðfram augnhárunum.
Hér var notuð Electric
Look-augnskuggapallettan frá Guerlain.

3

Glæsilegt úrval af fallegum
leðurhönskum og lúffum

Verð frá kr. 5.900

Hallveigarstíg 10a • 101 Rvk • S. 551 2112 • ungfruingoda.is

Notaðu svartan gel-eyliner eins og Clarins Waterproof
eyeliner til að draga línu meðfram augnhárunum og
endaðu eyelinerinn í spíss. Gott er að horfa niður í spegil
frekar en að loka öðru auganu til að tryggja að báðir eyelinerar
séu eins. Prófaðu líka að nudda yfir eyelinerinn með litlum
bursta og örlítið af dökkum augnskugga til að mýkja línuna.

4

Gerðu förðunina nákvæmari
Simplehuman-snyrtispegillinn aðstoðar við að gera förðunina betri.
Hann er á fæti og er 40 cm að
stærð. Hann er tengdur smartforriti í símanum og er því með
Wifi og ákveðna tölvugreind.
Tölvugreindin virkar þannig að
þegar þú nálgast spegilinn kveikir
hann á sér. Síðan getur þú notað
snjallforritið til að stilla birtustig
spegilsins þannig að förðunin eigi
sem best við dagsbirtuna.
Spegillinn er með LED-ljósum.
Hliðarnar eru flatar og hægt er að
færa þær til. Lítill spegill fylgir með
í kaupunum.
Þær konur sem hafa vanist
speglinum segja förðunina mjög
vandaða með aðstoð spegilsins.
Spegillinn fæst í Eirberg og
kostar 39.700 kr.

Simplehuman
snyrtispegillinn er
góð gjöf fyrir jólin.

mjúkt, safaríkt
og bragðmilt
Jólin eru tími elskulegrar íhaldssemi þegar við viljum vera
viss um að allt sé eins og það á að vera. Þess vegna velja
tugþúsundir Íslendinga SS birkireykta hangikjötið á
jólaborðið, því það er mjúkt, safaríkt og bragðmilt.
l ðil jól!
jól
Gleðileg

www.ss.is
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Kristín Lív segir að slysið
sem hún lenti í rétt fyrir
jólin í fyrra, þegar hún
fótbrotnaði í hástökki,
hafi reynt á hana.

Kaylee
fishnetsokkabuxur
frá Wolford.

Sokkabuxur með svörtum saum að aftan
verða vinsælar um jólin. Þessar eru frá
Wolford og fást í Sigurboganum.

Í hverju myndi Dita
Von Teese vera?
„Burlesque“-dansarinn Dita Von Teese er ein af
þeim sem kunna að klæða sig upp á um jólin.
Eftirtaldar sokkabuxur eru valdar í hennar anda.
Morgunblaðið/Hari

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Dita Von Teese er oft í sokkabuxum sem eru í
sama lit og húðliturinn hennar er. Þessi stíll er
mjög klassískur í anda fimmta áratugar síðustu
aldar. Falke býður upp á þessar sokkabuxur í
„Perfect skin“-línunni sinni.
Það sem er alltaf í tísku um jólin eru sokkabuxur með línu að aftan. Þessar sokkabuxur
urðu fyrst vinsælar í seinni heimstyrjöldinni.
Fiskinet og doppu-sokkabuxur eru einnig í
anda Dita Von Teese og verða þær sokkabuxur
vinsælar þessi jólin. Sokkabuxur setja punktinn yfir i-ið og geta breytt talsvert mikið ásýndDita Von Teese
inni á klassískum fatnaði.

Jólagjöfin í ár
Vitamix blandararnir eiga
sér engan jafningja.
Mylja nánast hvað sem er.

Búa til heita súpu og ís.
Hraðastillir, prógrömm og
pulse rofi sjá til þess að
blandan verður ávallt
fullkomin og fersk!

Ascent serían frá Vitamix
Verð frá 114.447

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Klæðir sig í rautt um jólin
Kristín Lív er frjálsíþróttakona sem braut sig á fæti nokkrum dögum fyrir jól í fyrra þegar hún var í hástökki. Hún er viss um að jólin á
þessu ári verði betri en í fyrra. Hún ætlar að klæðast rauðu eins og
hún er vön og gæða sér á mat sem er í færeyskum anda.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ristín Lív leggur stund á iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands. Hún keppti
með landsliðinu í frjálsum íþróttum,
þar til hún fótbraut sig nokkrum dögum fyrir jólin í fyrra í hástökki.
„Það var áfall að fótbrotna. Ég var rúmliggjandi öll
jólin. Ég upplifði ótrúlegan vanmátt, sér í lagi rétt
fyrir jólin. Þegar allir voru að versla jólagjafir lá ég
ein heima að horfa á teiknimyndir án þess að vera búin að kaupa eina einustu gjöf sjálf.
Það þótti mér hræðilega erfitt. En það jákvæða við
allt saman var að ég fótbrotnaði daginn eftir síðasta
prófið mitt og síðan átti ég yndislegar stundir um jólin með fjölskyldunni sem hefði örugglega ekki orðið ef
þetta hefði ekki gerst um hátíðina. Þessi tími varð því
að góðri samverustund með þeim sem ég elska mest.
Þannig að það má segja að þetta slys hafi orðið á
besta tíma ef svo má að orði komast.“

K

Hélt hún hefði tognað
Kristín Lív er greinilega mikið hörkutól, hún gekk á
brotnum fæti viku eftir slysið og fór ekki í rannsókn
fyrir en sex vikum seinna. „Þá komst ég að því að ég
hafði brotnað en ekki tognað.
Ég ætlaði bara að harka þetta af mér, en ökklinn
greri sjálfur saman. Nú er bara að sjá hvernig brotið
leggst saman, ég er með svokallaðan beinbjúg, en ég
er jákvæð með framhaldið og hef fulla trú á því að ég
geti farið aftur af stað að keppa í frjálsum fyrir hönd
þjóðarinnar.“
Kristín býr á Stúdentagörðunum. Hún er 23 ára og
segir að lífið á görðunum rétt fyrir jólin sé frekar
tómlegt. „Ég skreyti allt hjá mér og hef það voðalega
huggulegt í prófunum. Síðan er ég vanalega með foreldrum mínum yfir hátíðirnar þar sem við systkinin
komum saman og njótum þess að borða góðan mat.
Flestir sem búa á Stúdentagörðunum fara til fjölskyldunnar um jólin.“
Hverjar eru ykkar jólahefðir?
„Mamma mín er færeysk sem hefur áhrif á jólahaldið hjá okkur. Við erum með ris a la mandegrjónagraut sem er mjög hefðbundinn eftirréttur á
jólunum í Færeyjum. Mamma ólst upp við að borða
önd á jólunum og við höldum í þá hefð líka. Síðan tökum við einn dag á milli jóla og nýárs, þar sem við
borðum færeyskan mat, grind og spik og skerpukjöt.
Skerpukjöt er lambalæri sem hefur hangið og er
þurrkað. Grind og spik er hvalkjöt sem mamma setur
á snittur. Hún setur smá bita af kjötinu, spik og kartöflu á snittuna. Æðislegur réttur sem er fastur liður á
jólunum hjá okkur.“
Hvað gerið þið vinirnir um jólin?
„Mínar nánustu vinkonur eru allar í námi, svo við
erum ekki með mikið af peningum til að kaupa gjafir.
Þar af leiðandi gefum við hver annarri samveru um
jólin. Við förum þá út að borða saman, fáum okkur
drykki og þar fram eftir götunum. Eins förum við

Kristín Lív klæðist rauðu um jólin.

vinahópurinn minn úr Kvennaskólanum á tónleika
með Jóni Jónssyni um jólin. Mér finnst þessar samverustundir um jólin dýrmætustu jólagjafirnar.“
Rauður litur í uppáhaldi
Þegar kemur að fatnaði og fylgihlutum segir Kristín Lív að rauður litur sé í uppáhaldi hjá henni um hátíðina. „Ég elska að vera í rauðu á jólunum. Síðustu
þrenn jólin hef ég klæðst rauðum kjólum, eða samfestingum og er þá með rauðan varalit með. Þegar
kemur að rauðum varalit þá er ég mest fyrir MACvaralitina.“
Af hverju valdir þú þér iðnaðarverkfræði? „Verkfræðin byggist á því að hugsa í lausnum sem er
heillandi að mínu mati.“
Þegar kemur að draumastarfinu þá segir Kristín
Lív að það heilli hana mest að vinna með fólki, hvort
heldur sem það er í bankaumhverfinu eða sem stjórnandi í fyrirtæki. „Draumastarfið mun án efa koma til
mín ef ég held áfram að gera það sem mér finnst
skemmtilegt í lífinu.“

Jólasnúðar

Kransakonfekt

Tindrandi Frostrós

Hrákonfekt

Snæhvítar Dívur

Sörur

Brownie’s

Jólagóðgæti að hætti Jóa Fel
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Hér er Sólborg í
bleikum gervipels
frá HMXMoschino.

Sólborg hefur
flottan stíl.

Ákveður jóladressið
á síðustu stundu
Sólborg Guðbrandsdóttir, blaðamaður og meðlimur, Áttunnar vakti
athygli í byrjun árs þegar hún gekk til liðs við hópinn. Þetta ár er búið að
vera ævintýri líkast en Sólborg er ekkert að kippa sér upp við það og heldur sínu striki. Hennar markmið er að kaupa minna og nota það sem hún á.
Marta María | mm@mbl.is
rtu mikið jólabarn?
„Það held ég. Það er svo mikil ást í loftinu yfir hátíðirnar sem
maður finnur ekki jafn sterkt á öðrum tíma ársins. Ég elska það,“
segir hún.
Hvernig undirbýrðu jólin?
„Ég bíð oftast með það fram að Þorláksmessu, þá kikkar inn jólastressið og
ég bölva því í sand og ösku að hafa ekki verið löngu byrjuð að undirbúa mig. En
þetta hefur hingað til reddast og jólin koma víst alltaf,“ segir Sólborg.
Besta jólaminningin?
„Ein jólin þegar við fjölskyldan fórum í kirkju á aðfangadagskvöld eftir
nokkuð erfitt ár. Að leiða systur mína í kirkjunni er augnablik sem ég held ég
gleymi seint.“
Ertu búin að ákveða hverju þú ætlar að klæðast á jólunum?
„Nei, ég er ekki búin að ákveða það. Eitt af áramótaheitunum mínum verður
klárlega að kaupa minna, svo ég mun eflaust nýta eitthvað sem ég á nú þegar til
í fataskápnum. Ég er lítið að plana svona langt fram í tímann.“
Getur þú lýst fatastílnum þínum?
„Fatastíllinn minn fer eftir því hvernig mér líður og hann breytist mjög

E

hratt. Mér finnst gaman að prófa alls konar. Þægindi og töffaraskapur, það er ágæt blanda.“
Er ekki mikið álag að þurfa allt að vera tiptop eftir að þú varðst
þekkt á Íslandi?
„Alls ekki. Ef það er einhver pressa þá finn ég allavega ekki fyrir
henni.
Ég er ekki alltaf tiptop og reyni ekki að vera það. Sjúskuð og
sexý, þannig verður þetta á næstunni,“ segir hún og hlær.
Hvað um förðun, ertu búin að ákveða hvernig þú ætlar að farða þig
um jólin?
„Nei, ætli ég ákveði það ekki bara um fimmleytið á aðfangadag.
Hvernig ég farða mig fer algjörlega eftir skapinu mínu þann daginn.
Ef ég þekki mig hins vegar rétt verður rauður varalitur þó örugglega
fyrir valinu.“
Hvað er á jólagjafaóskalistanum þínum?
„Einhver góð sjálfshjálparbók og að ég fái áfram að njóta þess
með fólkinu sem ég elska. Það er það sem skiptir raunverulega
máli.“

Litríkar herrapeysur um jólin

L
sem gleður
Er ÉÉminence Organic Skin Care gjafabréf fyrir ástina þína.
Fæst hjá fyrsta ﬂokks snyrtimeðferðarstofunni Fegurð og Spa.

Ármúli 9, sími 595 7007.

Það er alltaf hægt
að stóla á Ralph
Lauren þegar kemur
að því að velja fallega liti. Fæst í
Herragarðinum.
Mjúk stór og litrík
herrapeysa frá Zara.

itríkar peysur eru vinsælar fyrir
herramenn um þessar mundir.
Hvort heldur sem er þröngar
peysur undir jakkafötin eða víðar
peysur sem notaðar eru í stað
blazer jakka.
Mikið úrval er í boði af litríkum fatnaði um
þessar mundir.
Það er alltaf
hægt að stóla á
Ralph Lauren
með fallega liti
sem og Zara
sem er með
ótrúlegt úrval
af dúnmjúkum stórum
peysum
núna.
Litríkar peysur fást
í miklu úrvali í Zara.

Það er aldrei
hægt að klæðast
of miklum pallíettum.

Litrík peysa
frá Ralph
Lauren fæst
í Herragarðinum.

Litríkar
peysur fyrir
herrann eru
vinsælar
um þessar
mundir.

Allt svo fínt
um jólin
Jólabílar
Fást í 4 mismunandi gerðum. Polyresin. Verð frá:

1.995.-

Jólaálfahús
Brúnt/hvítt. Hæð 13 cm.
Með LED-spritkerti.

4.995.-

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Jólamús
Hæð 50 cm. Rauð/grá.

1.595.-
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Maskarinn
sem býr
til töfra
E

inn besti maskarinn á markaðnum í dag
er Lash Queen Feline Elegancemaskarinn frá Helena Rubinstein.
Þeir sem þekkja til hans vilja ekkert annað.
Burstinn er þægilegur og útlitið á augnahárunum verður ákaflega fallegt og klassískt.

Tamaris rauðir hælaskór.
Kosta 9.995 kr. Skór.is

Rauður jakki.
Kostar 10.900 kr.
Vero Moda.
Rauðir Billi Bi skór úr Evu.
Að klæðast rauðum síðkjól er góð
hugmynd um jólin.

Helena Rubinstein
förðunarvörurnar
eru klassískar og
ýta undir fegurð
hverrar konu.

Rauð jól

auður er litur jólanna. Eva og Adam freistuðust til að borða af eplinu í Eden. Epli hafa lengi verið tákn jólanna. Heilög ber sem tákna
blóð Krists voru rauð. Jólasveinninn er í rauðu og svo mætti lengi
áfram telja. Margir halda í þá hefð að klæða sig upp á í rautt um jólahátíðina. Aðrir eru í ljósum fatnaði, en setja upp rauðan varalit á jólunum. Rauður er litur jólanna og kemur í allskonar blæbrigðum.
elinros@mbl.is

R

Rauður varalitur
frá Coco Chanel.
Rouge Allure
Velvet no 5.

Gwen Stefani
er mikið með
rauðan varalit.

GERRY WEBER
TAIFUN

jóladressin komin

Það er hægt að búa til
jólalegan rauðan drykk
um jólin úr m.a. Ribena.
Rautt dropamen
frá Siggu & Timo.
Rouge
Coco
Gloss nr.
756 Chilli.

Rauður rúbín hringur
frá Siggu & Timo.

Rauðir sokkar frá
Wolford. Þeir fást
í Sigurboganum.

Amber Valletta
kann að klæðast
rauðu. Hér er hún
í kjól frá Victoria
Beckham.

Skoðið laxdal.is

Skipholti 29b • S. 551 4422

AFP

Gwyneth Paltrow
er falleg í rauðum
rómantískum kjól.

NAIPO nuddtæki fyrir augu og höfuð
Augnnuddtæki sem nuddar svæðið í kringum augun. Þrjár stillingar,
m.a. með hita. Einnig er hægt að velja náttúruhljóð. Slakandi og
dregur úr streitu. Hleðslutæki fyrir innstungur og einnig fyrir bíla.

15.990 kr.

Lotus jóga
adýna MANDALA

Miss Kay

Mittistaska

Gripgóð jógad
dýna úr PVC, 45mm þykk.

Glitrandi fersk og mild ilmvötn sem
einkennast af ávöxtum, sumri og blómum.

Falleg og nytsamleg mittistaska úr leðri.

6.329 kr.

1.990 kr.

7.999 kr.

Marc Inbane
brúnkuúði og -dropar

Spa
aRoom Optimist ilmolíulampi

Þú færð fallegan og
heilbrigðan ljóma
með húðvörunum
frá Marc Inbane.

Úði: 7.260 kr.
k
Dropar: 6.59
90 kr.
k

Optim
mist ilmolíulampi með ljósi. Þrjár
ilmo
olíurr fylgja með.

5.74
44 kr.
Jólagjafahandbók Lyfju 2018
er komin á lyfja.is.

Gefðu fyrirheit
um góðar stundir
Kynntu þér úrval glæsilegrar gjafavöru í jólagjafahandbók Lyfju
og gerðu vel við þá sem þér þykir vænt um. Þú ﬁnnur jólagjaﬁrnar
í verslunum Lyfju eða í netverslun okkar á lyfja.is.
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Glansandi pils frá Baum und
Pferdgarten. Það kostar 52.900 kr.
en bolurinn kostar 8.500 kr.

Velúrkjóll
22.990 kr.
Hann fæst
í MAIA.

Pallíettukjóll frá Vero Moda.
Hann kostar kr. 9.990

Pallíettuskór á 36.500 kr.
Net-a-porter.com.

Velúrkjóll
frá H&M.
Hann kostar 7.900 kr.

Bundinn gullkjóll
frá Hildi Yeoman.
Hann kostar
42.900 kr.

Silki velúr kímonó frá Vibeku Scott. Hann fæst
í Mathilda Kringlunni og kostar 64.990 kr.

Glansefni og pallíettur
keyra upp jólagleðina
f það er einhvertímann tími til þess að klæða sig upp
á þá er það í desember. Pallíettur og glansefni eru í
forgrunni í jólatískunni í ár. Kjólar eru áberandi í ár
og eru sniðin sótt í áttunda og níunda áratuginn.
Meira að segja axlapúðar eru komnir aftur í móð
ásamt pífunum. Á þessum árstíma má nefnilega ganga örlítið
lengra en á öðrum tíma ársins. Klæðnaðurinn þarf að keyra upp
stemninguna og gefa birtu og yl inn í samkvæmislífið og auðvitað fjölskyldulífið líka.
Það er líka annað ákaflega áberandi og það eru buxur og
jakkar í stíl. Eða buxur og skyrtur
í stíl. Aðalmálið fyrir jólin er að
vera í stíl.
Það eru þó ekki bara pallíettuefni og glansefni sem eru vinsæl
því glansandi velúr er mjög áberandi. Þær sem vilja ekki vera í níðþröngu geta valið sér fallega víða
Lakktaska frá YSL. Hún
velúrkjóla, farið í fallegar sokkakostar 139.000 krónur á
Net-a-porter.com.
buxur undir og jafnvel lakkskó.

E

Buxur og skyrta
frá Hildi Yeoman. Bleiki pallíettutoppurinn
kostar 36.900 kr.
og bleiku pallíettubuxurnar
kosta 48.900 kr.

Pallíettukjóll frá
Zara. Hann
kostar
6.995 kr.

Pallíettupils
úr Lindex.
7.990 kr.
Pallíettutoppur úr
Lindex.
5.990 kr.

Pallíettukjóll
frá Zara.
Hann kostar
8.995 kr.

TILVALIN GJÖF FYRIR HINN SANNA SÆLKERA
Körfurnar okkar eru ómissandi þáttur af hátíðarhaldinu.
Við útbúum gjafakörfu eftir þínum óskum og fyllum
af úrvals ostum og öðru sérvöldu góðgæti.
Pantaðu tímanlega í síma 562 2772
eða á ostabudin@ostabudin.is
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Hlébarðaskyrta.
Kostar 4.995 kr.
Zara.

Peysa og pils með
hlébarðamynstri.
Peysan kostar 32.900
kr. og pilsið kostar
33.900 kr. Baum und
Pferdgarten.

Hlébarðakápa.
Kostar 15.990 kr.
Vero Moda.

Hlébarðakjóll.
Kostar 32.900 kr.
Taskan kostar
29.500 kr. Baum
und Pferdgarten.

Hlébarðaskyrta.
Kostar 4.595 kr.
Zara.

Hlébarðamynstur
á alltaf við

Hlébarðakjóll.
Fæst í H&M.

Frá því á sjöunda áratug síðustu aldar hefur hlébarðamynstrið fest sig í sessi. Hér verður skoðað
hvernig nota má hlébarðamynstrið um jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
lébarðamynstrið hefur sjaldan eða aldrei verið jafn vinsælt
og einmitt núna. Hátískumerkin eru með margar flíkur úr
hlébarðamynstri en þess ber að geta að það er ekki sama
hvernig slíkar flíkur eru notaðar.
Ein af þeim sem bera hlébarðamynstur vel er fyrirsætan Kate Moss.
Glansandi fallegt hárið og klassískt útlit hennar gera hlébarðamynstrið viðeigandi.
Hægt er að fá allt frá beltum upp í kjóla í hlébarðamynstri í verslunum landsins.
Mjög fallegt er að nota rauðan varalit og
ljósar sokkabuxur með hlébarðakjólum.
Svart gengur líka alltaf vel með hlébarðamynstrinu.

H

Hlébarðabelti. Kostar
3.495 kr. Zara.

Hlébarðapils fyrir barn.
Kostar 1.795 kr. Zara.

Leðurhanskar - hlýleg jólagjöf

20% afsláttur

Mikið úrval
af gjafavöru
fyrir dömur
og herra

Margar stærðir

· Töskur
· Hanskar
· Seðlaveski
· Ferðatöskur
· Tölvutöskur
· Belti
· Skart og
skartgripaskrín

Herrahanskar

Dömuhanskar

Verð frá 8.900,- með afslætti

Verð frá 7.900,- með afslætti

Kate Moss er alltaf
töff í hlébarðamynstri.

fastus.is

JÓLAGJAFIR

FYRIR KRÖFUHARÐA KOKKA
Verið velkomin í verslun okkar og skoðið úrvalið af áhöldum sem fagmenn, áhugamenn og aðrir snillingar
geta ekki án verið í góðu eldhúsi. Líttu við hjá okkur í Síðumúla 16 eða á www.fastus.is

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is
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Russian Red
frá Mac.

Jungle Red
frá Nars.

Litur 444 úr
Rouge Coco línunni frá Chanel.

Ruby Woo
frá Mac.

50 rauðir varalitir fyrir jólin
Fyrirsætan Jasmine Sanders skilur kvenna best
að rauðir varalitir eru nauðsynlegir fyrir jólin.
Hún á 50 ólíkar tegundir af rauðum varalitum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að tilheyrir jólunum að
klæða sig upp á og setja á sig
fallegan rauðan varalit.
Margar konur eiga einn rauðan lit
sem er í uppáhaldi. En fyrirsætan
Jasmine Sanders á 50 ólíka rauða
varaliti sem hún er dugleg að nota.
Fyrir þær konur sem eru að byrja
að þróa sig áfram með rauða varaliti

Þ

þá eru nokkrir rauðir varalitir vinsælli en aðrir. Jungle Red frá Nars
er árlega valinn einn af fallegustu
rauðu varalitunum. Russian Red frá
Mac er einnig vinsæll sem og Ruby
Woo frá Mac. Chanel stendur alltaf
fyrir sínu og er Rouge Coco-línan
góð fyrir varirnar. Rauði liturinn nr.
444 úr þeirri línu er alltaf vinsæll.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Bleikar kinnnar gera
mann stelpulegan
Gréta Boða er drottningin af Chanel og veit hvernig
best er að nota snyrtivörur til þess að þær geri sem
mest fyrir fólk. Hún er hárkollu- og förðunarmeistari
og hefur unnið við fagið síðan 1971.
Marta María | mm@mbl.is

Hvert er bjútítrix allra tíma?
„Allra besta trixið hefur að mínu mati alltaf verið að velja
rétta farðann. Að farðinn sé í réttum lit og henti þinni húðgerð. Um leið og rétti farðinn er kominn þá gefur það tóninn
fyrir framhaldið og auðvelt er að byggja á. Góður leiðréttingarlitur er einnig það besta trix sem ég veit um. Ég nota
Chanel Le Correcteur í litnum Rose því hann gefur mikinn
ljóma og hylur einstaklega vel.“

Suplimagehreinsinum
frá Chanel

Chanel Poudre
Universelle Libre

Fyrirsætan Jasmine Sanders á 50 ólíka rauða varaliti sem hún notar. Hún er
dugleg að hugsa um húðina og notar m.a. rósavatn til að halda raka í húðinni.

Jólasöfnun
Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur er hafin
Það hefur sýnt sig að á erfiðum tímum stendur
íslenska þjóðin saman og sýnir stuðning,
hver og einn eftir bestu getu.

Hægt er að leggja framlög inn á reikning
nr. 0101-26-35021, kt. 470269-1119
Einnig er opið fyrir síma á skrifstofutíma
s. 551 4349, netfang: maedur@simnet.is

Chanel
Le Correcteur í litnum
Rose.

Hvernig hugsar þú um húðina?
„Ég hef alltaf lagt mikið upp úr því að þrífa húðina vel bæði
morgna og kvölds, einnig að nota kornamaskann frá Chanel
sem bæði hreinsar yfirborð húðarinnar og gefur einstakan
ljóma. Mín kvöldrútína er sú að eftir að ég þríf húðina með
Suplimage-hreinsinum frá Chanel nota ég kornamaskann eftir
þörfum og sef alltaf með maska. Ég nota þrjá til skiptis;
Hydra Beauty, Lift og Sublimage-maskana frá Chanel. Þessi
rútína reynist mér vel og að mínu mati verður húðin móttækilegri fyrir kremunum sem ég nota svo á eftir.“
Hvernig farðar þú þig daglega?
„Varan sem mér finnst ómissandi í dag er Chanel Hydra
beauty Flash Primer, sem er einstaklega rakagefandi og
ýtir undir ljóma húðarinnar. Farðarnir sem ég nota núna
dagsdaglega eru nýir og eru úr Chanel Les Beigeslínunni. Annar þeirra heitir Les Beiges Tinted Moisterizer
og hinn Les Beiges Touch Foundation. Þeir saman gefa einstaklega þunna og fallega ljómaáferð. Það er mjög breytilegt hvaða augnförðun ég nota og mála ég mig mjög mikið
eftir dagsforminu en hef alltaf bláan maskara sem heitir
Chanel Le Volume nr. 70, blár maskari gefur augunum meiri
birtu. Legg ég mikla áherslu á kinnalit og auðvitað verður
hann að vera í bleikum tón vegna þess að bleikt gerir mann
unglegan. Síðast en ekki síst þá er það rauður varalitur og
ekki má gleyma varalitablýant í réttum tón við. Skil ég rauða
varalitinn aldrei eftir heima þó að ég sé stödd upp á fjalli á
hestbaki.“
Uppáhaldsfarðinn minn og púður?
„Chanel Sublimage Le Teint er búið að vera lengi í uppáhaldi
hjá mér og púðrið sem slær öllum við að mínu mati, Chanel
Poudre Universelle Libre.“
Hvaða snyrtivara hefur verið
hvað lengst í uppáhaldi hjá þér?
„Lift-varakremið frá Chanel, það er algjörlega ómissandi fyrir
allar konur.“
Hver eru tískuslysin í förðunarbransanum að þínu mati?
„Svartar augabrúnir.“

Chanel
Le Volume
maskari
nr. 70.

KAÐAR
A
•
•B

BAKAÐAR OSTAKÖKUR
Bökuðu ostakökurnar munu slá í gegn við öll tækifæri.
Sem eftirréttur eða í stjörnuhlutverki í kaﬃboði eða saumaklúbb.
Góðar einar sér ogg himneskar með berjum og þeyttum rjóma.

Jólastemnimg
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Stórar grenigreinar úr skógarlundi
vina gera mikið fyrir heimilið.
Grænu greinarnar eru ekki
ofskreyttar. Þannig fá fáar vandaðar jólakúlur að njóta sín.

Hvert einasta
smáatriði skiptir
máli í huga Ingu
Bryndísar.

Jólaskrautið fær að njóta
sín hjá Ingu Bryndísi, þar
sem allt annað er tekið
niður á heimilinu.

ALLTAF MEÐ
HVÍTT
JÓLATRÉ
Hödd Vilhjálmsdóttir hefur
verið með hvítt jólatré í
meira en áratug.

SVONA ÁTTU
AÐ SKREYTA
Ragnhildur Fjeldsted
blómaskreytingadrottning
kennir réttu trixin.

GÓÐA SKAPIÐ
SKIPIR ÖLLU
Hannes Þorvaldsson kann
endalausar sögur af góðum jólaboðum.

Morgunblaðið/Hari

Inga Bryndís
notar „Out of
Africa“ þemað
á einstakan
hátt. Gylltur,
grænn og hvítur minnir á
kvikmyndina.

„Out of
Africa“-þema
fyrir jólin
Inga Bryndís er með ,,Out of Africa“þema fyrir jólin að þessu sinni. Hún bakar
ljúffengar smákökur og segir að danska
barónessan og rithöfundurinn Karen Blixen eigi hug sinn allan um þessar mundir.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

앸

nga Bryndís Jónsdóttir velur sér vandlega þema
fyrir jólin. „Að þessu sinni varð fyrir valinu saga
Blixen, ,,Out of Africa“, sem lýsir tímabili í lífi
hennar þegar hún bjó í Kenía.
Sagan er ótrúlega falleg og sterk. Fagurfræðin
í samnefndri kvikmynd með Robert Redford og Meryl
Streep veitir fallega andagift um jólin. Ég vil ekki segja
of mikið um efnið, þið verðið eiginlega að upplifa myndina sjálf.“

I

❄ SJÁ SÍÐU 84

rjóminn af
hátíðinni

emmessis.is
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Jólakisan hennar Ingu
Bryndísar kann vel við
sig í jólaþemanu. Líkt
og skreytingar hafi verið gerðar fyrir hana.
Takið eftir hvað efnið
sem hún vefur í kringum stjakana er fallegt.

Jólakisan að hvíla
sig fyrir hátíðina.

Alsilkináttfatnaður
Glæsilegar
jólagjafir

Inga Bryndís hefur pakkað flestöllum lausum hlutum á heimilinu í kassa, líkt og hún gerir
vanalega í byrjun nóvember. Hún hefur einfaldar skreytingar, stórar greinar og allt passar vel saman hvort heldur sem er jólapakkar, skraut á borðum eða smákökurnar í eldhúsinu.
Þeir sem þekkja til ,,Out of Africa“ vita að í kvikmyndinni var mikið af fallegum ljósum
safarífatnaði, brún glansandi há stígvél, skemmtileg mynstur og grænir akrar. En það er
svo miklu meira við þessa kvikmynd en heillandi útlit hennar.
,,Ég vinn út frá þessu þema þannig að ég nota fáa hluti en vandaða: Stórar grenigreinar
sem ég fékk að höggva af tré í skógarlundi vina úti á landi. Síðan fann ég þetta fallega
grófa góbelínefni á markaði erlendis, sem er með fiðrildamynstri. Fyrir mér tákna fiðrildin upprisuna. Ég vef þessu efni utan um kransa, kertastjaka og annað jólaskraut. Á arininn set ég fallegar brúnar jólakúlur í skál, greni og kanilstangir. Einfalt en fallegt og
ilmurinn af kanilstöngunum er dýrðlegur.“
Inga Bryndís er mikill áhugamaður um að gera upp fasteignir og hefur verið dugleg að
setja sitt handbragð á fjölmörg hús í Reykjavík. Hún er í þann mund að selja húsið sem
hún er í núna og er með augastað á öðru fallegu húsi í miðborginni.
Hún segir jólahátíðina mikilvæga í sínum huga. „Fyrir mér eru jólin einstök hátíð ljóss
og friðar sem auðveldar okkur lífið í skammdeginu. Ég er mjög trúrækin, fer í Hallgrímskirkju í miðnæturmessu á aðfangadegi jóla. Mér hefur alltaf fundist jólaguðspjall Lúkasar
vera fallegasti texti biblíunnar.“

Stórir hlutir eru áberandi fyrir
jólin. Kertin hvít passa fallega
inn í stílhreint eldhúsið.

Kirkjan skipar mikilvægan sess í lífinu
Það tekur á hana að fylgjast með þróun mála innan þjóðkirkjunnar, hvernig almenningur virðist vera í auknum mæli að snúa baki við kirkjunni. Hún segir að tímarnir sem við
lifum á í dag séu einmitt þannig að við þurfum á miklum andlegum stuðningi að halda. Hún
skilji það sem fólk kann ekki að meta við kirkjuna, en bendir á að margt gott sé einnig að
finna í stuðningi þeim sem er í boði í kirkjunum. ,,Ég veit ekkert betra en að fara í Hallgrímskirkju og hlusta á Mótettukórinn syngja fallega tónlist. Kirkjan hér uppi á Skólavörðuholtinu er mikilvæg bygging í margvíslegum skilningi. Sem dæmi þá er hún vinsæll
áfangastaður fyrir ferðamenn víða að úr heiminum. Hún er falleg bygging sem minnir
okkur á ástina og kærleikann innra með okkur. Það er svo miklu fleira sem sameinar okkur en sundrar. Í kirkjunni er kærleikurinn og næringin sem við þurfum fyrir sálina.“
Inga Bryndís er á því að andlega næringu sé hægt að finna víða og gerir ekki upp á milli
trúarbragða um leið og hún býður blaðamanni að draga spil sem eru skilaboð frá verndarengli hans.
„Ég nýt þess að skreyta og undirbúa jólin strax í nóvember. Þá set ég upp jólin, skreyti
húsið og hlakka til aðventunnar. Ástæðan fyrir því að ég pakka öðrum hlutum niður yfir
jólin er sú að mér finnst skrautið þurfa að njóta sín. Jólaskraut þýðir ekki endilega í mínum huga viðbót við allt sem fyrir er í húsinu. Ég hef alltaf verið fyrir að breyta og bæta
inni á heimilinu. Þess vegna hlakka ég alltaf til að hefja undirbúning löngu fyrir jól.“

Kerti, kanilstöng og
jólakúla í
anda „Out
of Africa“.

Engiferkökur Ingu Bryndísar
100 g fínmalað spelt
100 g möndlumjöl
125 g hrásykur
100 g kókosmjöl
1 tsk lyftiduft
200 g smjör
1 stk. egg

Við erum á Facebook

1 tsk. vanilluduft
1 tsk. kanill, kardimommur
100 g sykraður engifer

Laugavegi 82 | 101 Reykjavík
Sími 551 4473

Hvítur liturinn með grænu minnir á
skandinavískan minimalískan stíl.

60 g tröllahafrar

Blandið öllu hráefninu
saman og gerið úr deiginu
litlar kúlur sem þið setjið
á plötuna. Bakið við 180
gráður í 8 – 10 mínútur.

Lífrænt í baksturinn
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Bekkurinn í anddyrinu og snaginn eru
úr Góða hirðinum. Jólasokkarnir eru úr
línu Joönnu Gaines og fást í Target.
Kransinn og greinarnar eru úr Blómavali. Kúabjallan inni í kransinum var
keypt á Spáni í sumar.

Soffía hengir jólaskraut í
ljósið í borðstofunni, en
greinarnar á ljósinu
hanga allt árið um kring.

Vil vekja hughrif um jólin
Soffía Dögg Garðarsdóttir tekur jólin
með trompi. Hún elskar að skreyta og
búa til sérstaka stemningu um jólin.
Hvert einasta herbergi í húsinu fær á
sig jólaljóma með ljósi, skrauti og greni.

Gamlir hlutir
nýtast vel fyrir
jólin. Bakkinn á
sleðanum er
gamalt trog
sem Soffía fékk
á antíkmarkaði
á Akranesi hjá
Kristbjörgu.

Soffía Dögg ásamt hundinum Mola sem er að fara
að upplifa önnur jól sín
með fjölskyldunni.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

offía Dögg er blómaskreytingakona og heldur úti vefnum Skreytum hús. Hún er dugleg að sýna fylgjendum
sínum það fallegasta að hennar mati hverju sinni. Hún
sér um útstillingar í verslunum og aðstoðar fólk við að
gera heimilið sem fallegast.
Jólin hjá Soffíu Dögg eru engu öðru lík. Valdimar Björn Guðbjörnsson eiginmaður hennar og börnin þeirra, Valdís Anna og
Garðar Freyr, taka þátt í jólaundirbúningnum. Hún er mikið fyir
hvítan lit, greni og köngla og nostrar við hvert einasta svæði í húsinu.
„Ég er mikið jólabarn og skreyti hátt og lágt. Ég er mjög hrifnæm að eðlisfari og set minn stíl á allt sem ég geri. Þegar eitthvað
er tilbúið fæ ég þessa hugbreytandi tilfinningu; ánægju sem fer um
allan líkamann.“
Soffía er hrifin af hlutum frá ýmsum tímabilum. Margt af því
skrauti sem hún notar er antíkskraut með mikla sögu. „Ég á falleg
antíkskíði, -skauta, -skraut og fleiri hluti sem ég skreyti með hér
heima. Eins er mikið af jólaskrautinu mínu, svo sem kúlurnar á
jólatrénu, frá mömmu og ömmu svo dæmi séu tekin. Ég nota ekki
mikið af rauðum lit fyrir jólin en er þeim mun hrifnari af greni,
ljósum og könglum.“

S

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Soffía er sjálf alin upp á heimili þar sem sem foreldrarnir voru
duglegir að nostra við að skreyta. „Mamma föndraði jólasveina,
Grýlu og Leppalúða og pabbi bjó til helli fyrir jólasveinafjölskylduna, með fallegu ljósi, svo úr varð yndisleg stemning hjá okkur fyrir jólin. Ég keypti gervitré inn í mitt herbergi 16 ára að aldri sem
ég skreytti eftir mínu höfði. Í raun var ég þannig barn að foreldrar
mínir buðu mér góða nótt klukkan 10 að kveldi. Síðan þegar þau
vöktu mig morguninn eftir var ég ennþá í herberginu, en herbergið
sjálft var kannski breytt. Ég var alltaf að snúa við, endurraða og
bæta. Að gera hlýlegt og fallegt í kringum mig er mér þess vegna í
blóð borið ef svo mætti segja.“
Það sama á við inni á heimili Soffíu; börnin hennar fá að taka
þátt í að skreyta með mömmunni og þegar kemur að herbergi
þeirra fá þau að ráða miklu. „Dóttir mín var ung að aldri þegar hún
fékk kennslu hjá mér í hvernig best væri að skreyta jólatréð, hún
hefur síðan látið þessa þekkingu ganga áfram til bróður síns og
saman taka þau verkefnið að skreyta af mikilli alvöru en líka gleði.“
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Allt skraut ofan á arninum
í þetta skiptið er úr
Blómavali. Stjarnan kemur með fótum og er hægt
að hafa hana úti líka.

Jólasokkar hjónanna
hanga inni í svefnherbergi.
Þeir eru handprjónaðir í
Nepal og keyptir í Bretlandi síðasta haust.

Ritvélin er uppi árið um kring.
Soffía skreytir hana yfir jólin.
Fallegir gamlir nytjahlutir eru
í uppáhaldi hjá henni.

KRINGLUNNI

Hvíti liturinn
er allsráðandi
í eldhúsinu.

Gömul klukka sem Soffía fann
notaða á sölusíðu á Facebook.
Klukkan minnti á styttuskáp og
ákvað Soffía að nota hana utan
um maríustyttuna sína líkt og
gert er á kaþólskan máta.

Vatnsheldir - úr gæðaleðri

Barnastærðir:

TIMBERLAND KRINGLUNNI

Fullorðinsstærðir:

Kringlunni 8-12 · 103 Reykjavík · Sími 533 2290
kringlan@timberland.is · timberland.is

36-47
27.990 kr.
45th anniv. 29.990 kr.

facebook.com/TimberlandIceland
Með því að setja smávegis jólasnjó á skrautið er hægt að gera
lítil jólaævintýri víða um húsið.

Stattu traustum fótum með Timberland

21-30
31-35
36-40

14.990 kr.
16.990 kr.
19.990 kr.
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Hannes með fjölskyldunni.
Nýjasti fjölskyldumeðlimurinn er kærkomin viðbót í
þennan fallega hóp.
Morgunblaðið/Eggert

Gjafagleði og jólafiðringur
Hannes Þórður Þorvaldsson er syngjandi og dansandi lyfjafræðingur með diplóma í viðskiptafræði, sem hefur brennandi áhuga á næringu, þjóðfélagsmálum og svo mörgu öðru, meðal annars
jólunum. Hann mælir með að við séum ekki of töff fyrir lífið og gerum okkar besta um jólin.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

annes hefur mest
starfað í sjálfstæðum apótekum
síðastliðin ár samhliða því að vinna að
eigin frumkvöðlastarfsemi. Hann er
nýbakaður faðir öðru sinni og því líka
nokkuð í orlofi að eigin sögn.
Aðspurður hvaða merkingu hann
leggi í jólin segir hann þau vera birtu
í skammdeginu og von um rísandi sól.
„Fjölskyldustund og huggulegheit
meðan fólk bíður af sér storminn.
Bækur og spil, gleði, gjafmildi og umhyggja … jólasveinar, -böll, já og
Sússi litli! Og auðvitað Grýla, þó hún
sé steindauð og Leppalúði líka.“

H

Söng jólalög allan ársins hring
Ég heyrði að þegar þú varst barn
hefðir þú sungið jólalög allan ársins
hring?
„Já, veistu, það getur vel verið. Ég
hugsa eiginlega í lagatextum og ljóðlínum og hvað varðar jólalögin þá
heyrði ég frá samnemendum í verklegum tímum í Háskólanum að þar
syngi ég jólalög allan ársins hring svo
eftir væri tekið ef þau vantaði. Ég hef
mest alla ævina sungið látlaust,
sönglað mig í gegnum dagana og
mæli með því. Enda er ég í kór,
Karlakórnum Esju og finnst jólin
gleðileg.“

Óvenjulega skemmtileg
jólafjölskylda
Þú kemur úr mikilli jólafjölskyldu,
hvað getur þú sagt mér um það?
„Þegar ég var lítill vorum við mörg
á heimilinu í stóra húsinu sem afi
minn byggði á Langholtsveginum,
minnst 8 talsins; 4 börn, 3 fullorðin og
köttur, svo það var mikið um að vera
og hátíðleg stemning. Gunnlaug
Hannesdóttir, jógaleiðbeinandi og
húsfreyja, bjó á Langholtsvegi 92.
Hún var alltaf kölluð amma Gulla.
Hún bakaði margar sortir fyrir jólin,
gerði líkjör og konfekt fyrir áramótin
og stýrði allsherjarþrifum á öllu frá
veggjum og hurðarkörmum niður í
fægingu á minnstu silfurmunum.
Gestagangur var mikill, jólabollastellið dregið fram og oftar en ekki
fyllt af heitu súkkulaði. Það voru líka
hengd súkkulaðidagatöl í grenigreinaskreytt stigahandriðið í holinu
og skógjafa vitjað við arininn, þar
sem síðasta skógjöfin var oftast ný
litakóðuð rúmföt – en náttföt fylgdu
svo frá ömmu um kvöldið í gjafagleðinni á aðfangadag. Reyttar voru rjúpur og matreiddar á aðfangadagskvöld
en afgangar rötuðu síðar í tartalettur,
heimagerð rifssulta var höfð með öllu
og saft út á möndlugrautinn. Það var
alltaf stórt tré í stofunni sem þurfti að

yfirskreyta á síðustu stundu og eins
konar ballstemning um kvöldið þar
sem sungið var og dansað í kringum
það. Ef Gunnlaugur Einar Þórðarson, hæstaréttarlögmaður og listunnandi, eða afi Gulli eins og við kölluðum hann, kom við söng hann allt
eftir sínu nefi og ruglaði erindum og
dansátt og hrekkti fólk með hurðasprengjum eða öðru. Hann lét eiginlega bara, af sinni almennu venju,
nokkuð eins og jólasveinn – þó enginn
væri búningurinn. Fleiri en ein jólin
átti ég líka á Kaldbak við Húsavík hjá
Snædísi Gunnlaugsdóttur eða Snædu

❄

fjölskyldunni, sem alltaf var mætt í af
mikilli skyldurækni og þá vorum við
öll vel greidd og í sparifötunum. Það
var helst Sóleyjargötufjölskyldan,
Víðisboð og Klepparahittingar ásamt
árlega glögginu hjá Herdísi Þorvaldsdóttur, stórleikkonu og landgræðslufrömuði. Hún var alltaf kölluð amma Dísa. Hjá henni skemmtu
barnabörnin gestum með hljóðfæraleik, söng eða upplestri og svo jólaboðið fyrir stórfjölskylduna undan
henni, sem næstum mætti líka kalla
ball. Á Dunhaganum hjá ömmu Dísu
var sungið og dansað við undirleik

„Fleiri en ein jólin átti ég líka á Kaldbak við
Húsavík hjá Snædísi Gunnlaugsdóttur eða
Snædu frænku eins og við kölluðum hana.“

frænku eins og við kölluðum hana.
Þegar við heimsóttum hennar fólk
var afi Gulli alltaf með, en þar var allt
eins veglegt heimilshaldið og hátíðlegur jólaandinn. Það má segja að
stemningin á báðum stöðum hafi verið undir dönskum áhrifum en líka
töluvert amerísk enda báðar húsmæðurnar sem um ræðir með
reynslu af heimilishaldi í Bandaríkjunum. Blessuð sé minning þeirra.
Svo voru öll jólaböllin og jólaboðin í

Egils Ólafssonar söngvara, trallað
„Nu har vi Jul igen“ að dönskum sið
undir óstjórn afa Gulla og endað á
„Heims um ból“ og „Nóttinni sem var
sú ágæt ein“ fyrir ömmu. Þó að þau
séu bæði fallin frá eru lögin enn sungin þeim til heiðurs í „Ömmu Dísu“jólaboðinu, en það lifir enn og stækkar stöðugt með vaxandi kynslóðum og
nýjum venslum, ásamt tilheyrandi
Klepparaskap og Taílenskum „takeaway“ eins og venjan var orðin hjá

ömmu. Það er bara ekki hægt að
borða hangikjöt og laufabrauð með
uppstúf eða brúnaðar kartöflur og
sósu með steik eða villibráð alla dagana.“
Haldið í hefðirnar
Hvernig eru jólaboðin ykkar í dag?
„Það er ennþá sungið mikið og
dansað í kringum jólatré, húsgögn og
milliveggi, ef fjöldinn er þannig, í
„Ömmu Dísu“-jólaboðinu heima hjá
pabba og nokkur samheldni er enn í
ættum þeim megin, sem hittast þá
hjá Hrafni Gunnlaugssyni frænda úti
á Laugarnestanga. Hinir settlegu og
skipulögðu „Víðisar“, afkomendur
Jóns „Þveræings“ Jónssonar, sem er
ömmu Dísu ætt, mæta tímanlega með
veisluföng í samskotaveislu síðdegis
milli jóla og nýárs. Farið er með erindi og þó sungið sé hátt og snjallt
eru textar hafðir rétt eftir meðan
dansað er. „Klepparar“ sem eru afa
Gulla fjölskylda eru afkomendur
Þórðar Sveinssonar, fyrsta yfirlæknis
á Kleppi, en börn hans ólust fyrir vikið öll upp þar á stórbúinu (og geðsjúkrahúsinu). Í þeirri ætt mætir fólk
misseint í restarhitting að kvöldi
þrettándans, tæma púðurbirgðir og
dreggjar jólanna, gleðjast líka og
syngja en fara frjálslegar með öll
formsatriði, minnast upprunanns í
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Skylduræknin og foreldrastoltið
knýr mann til að sýna börnin og
stæra sig af þeim og vilja láta þau
kynnast öllu og upplifa eins og ýktustu minningar manns sjálfs. Það er
gaman og gefandi en maður má passa
sig að spóla ekki í sporunum eða
ganga fram úr hófi og muna að rólegheit og nánd er þeim meira virði en
allt heimsins prjál.“

öðrum, því það sé „sælla að gefa en
þiggja“ eins og góður maður mælti
forðum og þess vegna sem allir eru að
gefa allar þessar gjafir. Hún tekur
því vel og slakar síst á vangaveltunum við að hugsa til annarra, enda
lengi vanist því að hugsa til fátækra
eða veikra barna og fólks víða um
heim sem vantar svo margt – og er alveg til í að gleðja fjölskyldu og vini.“
Er eitthvað sem breytist um jólin
með tilkomu barnanna?
„Barnsleg jólagleði virðist geta
verið allt eins mikil og meira að segja
meiri í „nostalgíu“ hjá fullorðnu fólki
en hjá börnum almennt. En auðvitað
breytist margt hjá manni sjálfum
persónulega og fókusinn færist frá
eigin aðstæðum og upplifunum að
þeirra, barnanna manns.

Ekki vera of töff fyrir lífið
Áttu góða uppskrift fyrir okkur
sem erum ekki eins miklir fagmenn
þegar kemur að jólaboðum?
„Regla númer 1: Mættu. Regla
númer 2: Gefðu af þér. Regla númer
3: Njóttu.
Það má alveg hafa fyrir hlutunum
og öðru fólki og setja sig í stellingar í
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takt við tilefnið. Þessi tíð á að vera
hátíðleg en afslöppuð og veita birtu
og yl í myrkasta skammdegið hvað
svo sem við teljumst vera; trúlaus,
heiðin, kristin eða annað. Hafðu fyrir
þér og umhverfinu, klæddu þig upp
og þrífðu, skreyttu eða gerðu fínt en

❄

feimnina eða fordómana og taktu
þátt. Taktu í höndina á næsta manni
og finndu samstillinguna og samveruna sem felst í að kyrja misgáfulega texta með öðrum á meðan gengið er í tilgangslausa hringi eða þóst
teygja þvott. Hafðu engar áhyggjur

„Regla númer 1: Mættu. Regla númer 2:
Gefðu af þér. Regla númer 3: Njóttu.“

ekki vera of stressaður, stífur eða töff
fyrir lífið. Hefðir spretta ekki af engu
og margt af því sem sagt er gamaldags, hallærislegt eða púkalegt er
einmitt af sömu ástæðum huggulegt
og hlýlegt eða skemmtilegt.
Mannskepnan gleðst og gleymir
sér í dansi og söng svo hristu af þér

af hæfileikum, því það er ekki hægt
að gera slíkt vitlaust eða asnalega ef
það er gert af einlægni. Leyfðu þér
smá galsa eða dagamun og svo líka að
upplifa heilagleika; dvelja í andakt,
taka inn fegurð og sýna virðingu – alveg burtséð frá afstöðu til trúar eða
trúmála.“
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Hugsum út fyrir kassann!

SMÍÐAÐI BÚSTAÐINN UTAN
UM BORÐSTOFUBORÐIÐ
 KANARÍ  HEIÐMÖRK  KRIST
NES  KJÓS 

Gefðu áskrift í jólagjöf
Hjónin Auður I. Ottesen og Páll Jökull Pétursson fagna útgáfu hundraðasta tölublaðs Sumarhússins og garðsins. Þeim er efst í
huga þakklæti til þeirra sem hafa komið að útgáfunni í þau 25 ár sem þau hafa gefið út blaðið, samstarfsfólki, viðskiptavinum
og fjölmennum hópi lesenda. Í hverri viku bætast við nýjir áskrifendur og eru þeir hjartanlega velkomnir í hópinn.
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i

hinum vel virka Jóni „Haddú“, öðru
nafni Jón „Bólginn“ Jónsson, sem var
ákafamaður hinn mesti, ákaflega
bráðlyndur og fljótfær og fram úr
hófi fljótmæltur, samkvæmt Íslendingabók. Þau rekja ættir sínar til Ellenar Kaaber ömmu til Danmerkur og
áfram suður yfir alla Evrópu til blóðheitari landa.
Síðan ég kynntist minni kærustu,
Söndru Gestsdóttur, hef ég haldið
alla aðfangadaga með tengdafjölskyldunni þar sem samheldnin er líka
mikil og yfir breitt kynslóðabil. Mismannargt er eftir aðstæðum, oft æði
margir enda allir velkomnir og þá allt
eins venslafólk þeirra í allar áttir í
senn – svo sem mamma og Baldur
Óskarsson, bóndi hennar, oftar en
einu sinni. Stundum erum við þó
færri og þá jafnvel bara fullorðið fólk,
en þá er samt engu minni gjafagleði
eða jólafiðringur þó börnin vanti! Þar
er margt við það sama, en þó ekki
eins. Möndlugrauturinn hjá ömmu
Gullu var heitur og þéttur rjómalagaður hrísgrjónagrautur með kanilsykri, kaldri mjólk og rifssaft í forrétt en hjá tengdó er frísklegur og
„flöffí“ kaldur risalamande með heitri
karamellusósu í desert. Svona eins og
sagt er í Taílandi: „Same, same …
but different“, því möndlugjöfin (ýmist fjölskylduspil eða konfektkassi) er
alltaf á sínum stað og látalætin í
möndluleiknum líka; brellur, plat og
ýmiss konar svipir (hver kannast ekki
við tunguna út í kinn?), þó möndluna
virðist að lokum geta vantað á báðum
þessum bestu bæjum. Jafnan eru í
dag tveir eða fleiri aðalréttir eftir
smekk manna og þá allar tegundir af
meðlæti, konfektmolar í skálum og
jólablanda til að endast árið.
Á jóladag hittumst við öll sex
systkinin með börn og maka, þau sem
hafa aldur til, ýmist í mat hjá pabba
eða í hádeginu hjá Dísu systur þar
sem skipst er á gjöfum við margra
metra háa jólatréið í holinu og
smökkuð rjúpusúpa. Svo hittist
tengdastórfjölskyldan aftur um
kvöldið í hangikjöti og með því.
En það er ekki nóg, því í framhaldi
er oft matur um kvöldið annan í jólum
þar sem fagnað er afmæli Baldurs
hennar mömmu, Víðisboðið og
„Ömmu Dísu“-boðið þann 3. og 4. í
jólum, jólaböllin (allavega hjá Lyfjafræðingafélaginu) og annað tilfallandi
auk þess sem styttist í áramótin.
Hjá mér er líka nóg að gera í
jólaprógrammi karlakórsins; jólatónleikar, hlaðborð og skemmtanir. Í
ár heldur Esjan t.d. jólatónleika í
Langholtskirkju 18. desember kl.
20:00, ásamt tveimur öðrum kórum
og söngsveit. Auk Esjunnar, karlakórsins míns, sem mörgum þótti eftirminnileg í Kórum Íslands í fyrra,
verða þar einnig Drengjakór Reykjavíkur (en ég var líka í forvera hans,
Drengjakór Laugarneskirkju, á
yngri árum), hinn magnaði kvennakór Katla og söngsveitin Olga Vocal
Ensemble. Ég get í einlægni svo
sannarlega mælt með þeim tónleikum og jólaanda þeirra, en fyrir þá
sem ekki komast er alltaf hægt að
hlusta á allt efni Karlakórsins Esju á
Youtube.“

PRAKTÍSKAAR
PLÖNTUAFFURÐIR

jölsklu garður
í skelegri gö

WE 
KS E Y R I  Í SA FFJ Ö R Ð U R  I N V E R E

Með hverri gjaf
aáskrift
fylgja 2 eldri tö
lublöð
og gjafakort.
Áskrift
af Sumarhúsin
u og
garðinum er ny
tsöm
og skemmtileg
gjöf

Kennir börnunum að gefa um jólin
Hvað leggur þú upp úr við dóttur
þína og son um jólin?
„Hún Aðalbjörg Ynja Hólm Hannesdóttir, Ynja mín, verður 4 ára í janúar og er nýbúin að eignast lítinn
bróður sem tekur sinn sess í tilverunni. Hún er farin að pæla ansi margt
og var alveg farin að fatta gjafaflóðið
síðustu jól, svo auðvitað er kominn
mikill spenningur í hana fyrir þeim
næstu og vaknaðar hugmyndir um
hvað geti ratað í alla pakkana. Þá
finnst mér eiga best við að beina athyglinni að því hvað hún ætli að gefa

Fæst á öllum helstu blaðsölustöðum um land allt

Áskriftarsími 578 4800 · www.rit.is
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Jól sveipuð ævintýraljóma
Birgitta Sif, barnabókahöfundur og myndskreytari, kann að búa
til ævintýralega stemningu í kringum jólin. Hún setur jólabarnabækur við jólatréð sem ýtir undir lestur barna hennar yfir hátíðina.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
irgitta Sif kennir barnabókateikningu á meistarastigi í Cambridge School of Art í Cambridge þar sem hún býr ásamt
eiginmanni sínum Borgþóri og
dætrum þeirra, Sóleyju Sif og Sölku Sif.
Hún hefur gefið út sex barnabækur sem
hafa fengið mikla athygli víða og segist elska
að teikna en þegar hún þurfi hvíld frá því þá
halda ævintýrin áfram. „Já, ég elska að
teikna, en þegar ég þarf hvíld frá því finnst
mér ofsalega gaman að fara í einhver ævintýri með fjölskyldunni. Þá bökum við eithvað
gott eða bara gerum heitt kakó í brúsa og förum út að ganga. Ég reyni að hafa litla tösku
tilbúna með nokkrum litlum hlutum sem ég
hef alltaf með, til dæmis litlu spili, stækkunargleri, litlum myndavélum, húfum og auðvitað
teikniblokk og blýöntum.“

B

Reynir að halda stressinu í burtu
Hvaða merkingu hafa jólin í þínum huga?
„Jólin eru svo hlý og notaleg. Mér finnst
þetta besti tíminn til að róa allt niður og slaka
á og við reynum því að halda stressinu í
burtu. Leiðin okkar er að minnka gjafafjöldann og auka samveru.“
Birgitta tengir jólin ekki við trú. „Ég trúi á
gott hjarta og gott fólk.“
Hvernig er jólaskrautið á heimilinu?
„Við erum alltaf með körfu hjá jólatrénu
með jólabarnabókum sem ég hef safnað í

Birgitta Sif ásamt eiginmanni
sínum Borgþóri og dætrum
þeirra Sóleyju Sif og Sölku Sif.

gegnum árin. Ég hef fundið út að ef ég set
þær þar endar það með því að við lesum þær
og eigum svo margar notalegar stundir saman.
Við erum líka með lítið músahús sem stelpurnar og ég skreytum og gerum huggulegt
með fyrir jólin. Við búum oft til föndur úr einhverju sem við höfum fundið í ævintýrunum
okkar og föndrum aðventukransinn saman.
Mér finnst mjög fallegt að hafa hlýlega birtu
frá kertum um allt húsið.“
Aðventudagatal góð skemmtun
Hvað fá börnin í skóinn?
„Við erum svo þakklát fyrir jólasveininn og
erum sammála honum um að við viljum helst
ekki að jólin snúist um að fá pakka heldur um
að vera saman. Svo stelpurnar mínar fá
annaðhvort mandarínu eða lítið súkkulaði í
skóinn. Þetta fjallar meira um hefð en að fá
gjöf í okkar húsi. Þær skrifa svo bréf til
Stekkjarstaurs fyrsta kvöldið og auðvitað er
hann duglegur að skrifa til baka.“
Fjölskyldan er einnig með aðventudagatal,
sem er lítill miði á hverjum degi. „Miðarnir
eru allir um eitthvað sem við munum gera
saman, lítið eða stórt, hvort heldur sem er að
spila, lesa jólasögur, taka göngutúr saman
með lukt eða heitt kakó, baka kaniljólaskraut,
búa til kransa saman eða kósí popp og bíó.
Þetta er yndisleg hefð sem fjölgar gæðastundum okkar fjölskyldunnar.“

Gjafabréf
á Heilsustofnun
- heilsusamleg gjöf sem gleður
Gjafabréf á Heilsustofnun er tilvalin gjöf til þeirra sem koma til
hefðbundinnar dvalar, en einnig sem tækifærisgjöf við hin ýmsu
tilefni. Hægt er að panta gjafabréfin hjá heilsa@heilsustofnun.is
eða í síma 483-0300. Gjafabréf með upphæð að eigin vali
- hentar t.d. fyrir þá sem koma til lengri dvalar.

Námskeið 2019
17.-23. febrúar, 8.-14. september

24.-30. mars, 15.-21. september

Breytingaskeið

Streita og kulnun

6 daga námskeið frá sunnudegi til laugardags

6 daga námskeið frá sunnudegi til laugardags

Þetta námskeið er fyrir konur sem vilja auka þekkingu
sína og/eða eru að upplifa einkenni breytingaskeiðs.
Hvernig bregst líkaminn við? Getur andleg líðan
breyst? Hormónalyf eða ekki? Skiptir mataræði og
hreyfing máli?
Hressandi námskeið þar sem einnig er lögð áhersla á
gleðina í lífinu.

Fólk lærir að þekkja eigin streituvalda, streitueinkenni
og áhrif streitu á líf og heilsu. Lögð er áhersla á að fólk
kynnist nýjum leiðum til að takast á við streitu og koma
í veg fyrir kulnun í lífi og starfi.
Á námskeiðinu er einnig hugað að mikilvægi svefns,
hvíldar, hreyfingar og mataræðis.

Stúlkurnar á heimilinu
eru duglegar að skreyta
jólatréð í stofunni.

31. mars - 5. apríl
10.-16. feb., 5.-11. maí, 20.-26. október

Krossgötur
6 daga námskeið frá frá sunnudegi
til laugardags
Langar þig að fá meira út úr lífinu?
Finnst þér þig vanta breytingu eða stefnu?
Vantar þig kjark til að stíga skrefið?
Á námskeiðinu fá þátttakendur leiðsögn og hvatningu til að skilgreina það sem skiptir þá máli, setja
sér markmið og koma þeim í framkvæmd.

Nánari upplýsingar og skráning í síma
483 0300 og á www.heilsustofnun.is

Aukið frelsi - aukin hamingja
5 daga námskeið frá sunnudegi til föstudags

Ert þú tilbúin/n að breyta skaðlegu hegðunarmunstri með
því að skoða rót vandans, vinna úr áföllum og byggja upp
nýja von og framtíðarsýn?
Með hjálp EMDR, sem talin er áhrifaríkasta áfallameðferð
í boði í dag, göldrum listmeðferðarinnar, mætti
hugleiðslunnar og hreyfingu úti í náttúrunni býður þetta
námskeið upp á raunverulegttækifæri til sjálfsskoðunar,
endurnýjunar og breytingar.

Heilsustofnun
Náttúrulækningafélags Íslands
Berum ábyrgð á eigin heilsu

Birgitta Sif er hrifin af vetrarlautarferðum. Þær eru huggulegar og
skapa skemmtilega stemningu.
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Systurnar eru
duglegar að baka
á jólunum.

Jólahlaupið er orðin
hefð í fjölskyldunni.
Þar sem allir klæða
sig í rauð jólaföt og
jólatónlist er spiluð
úr hátölurum.

Jólakoss á
jólahátíð.

Áttu þér uppáhaldsjólagjöf sem þú hefur
fengið og skiptir þig máli?
„Litla Salka mín kom rétt fyrir jólin og hún
er því allra besta jólagjöfin sem ég hef fengið.“
Hvernig velurðu jólagjafir fyrir aðra?
„Ég reyni að velja eitthvað fyrir fjölskylduna
mína sem hvern og einn langar í eða vantar, eitthvað að lesa og að vera í.
Ég trúi að það sé miklu betra að fá góðar gjafir sem endast lengi heldur en nýjasta æðið sem fer í ruslið síðan strax eftir
jólin. Að sama skapi finnst mér upplifun
besta gjöfin. Að fara í leikhús, í bíó eða bæjarferð inn í London til að hitta bestu vinkonu okkar sem dæmi.“
Jólahlaupið ómissandi
Heldurðu í íslensk jól eða ertu dugleg að
aðlagast þeirri menningu sem þú býrð í?

Bækur Birgittu um
Óliver og Freyju Dís
fengu báðar meðmæli Amnesty
International sem
bækur sem hafa
góð áhrif á börn.

„Við reynum að halda í hefðirnar en blanda
samt við menninguna í því landi þar sem
við búum. Við höldum upp á jól á aðfangadag klukkan 18.00 eins og heima á
Íslandi. Eins er hefð að hafa malt og appelsín með jólamatnum. Á jóladag er venjulega haldið upp á jólin hérna á Englandi
og við erum svo heppin að eiga góða vini
sem bjóða okkur alltaf heim á jóladag. Þá
göngum við í gegnum miðbæ Cambridge
um níu að morgni. Það er skemmtileg upplifun að sjá þessa uppteknu borg svona
tóma. Þetta er í raun eini dagurinn á árinu þar
sem þú sérð engan niðri í bæ.
Þegar við komum síðan til vinafólks okkar er
yfirleitt fullt hús af fólki samankomið og þá
byrjar jólafjörið. Það er borðað, hlegið, spilað á
píanó og sungið. Farið í alls konar leiki og
teiknað langt fram á kvöld.“

Áttu skemmtilega sögu um jólin?
„Þegar stelpurnar mínar voru litlar byrjuðum við að fara á aðfangadagsmorgun út í
jólahlaup. Við klæðum okkur í alls konar rauðan jólafatnað og setjum á okkur skraut og tökum með í hlaupið hátalara sem við spilum jólalög á. Síðan hlaupum við og hlæjum mikið. Það
er svo gott að komast út og ná öllu stressinu úr
sér og bara hlæja saman! Það er fyndið hvernig
þetta varð að hefð en nú höfum við gert þetta í
svo mörg ár að ég gæti ekki ímyndað mér jólin
án þess!
Við förum líka alltaf í vetrarlautarferð með
lukt, í hvernig veðri sem er. Það er alltaf ein af
mínum uppáhaldsminningum af jólunum; heitt
kakó, með vettlinga. Að vera umkringd fólkinu
mínu.
Ég vona svo sannarlega að fólk finni jólaandann um jólin og óska öllum gleðilegra jóla!“

FULLKOMIN JÓLAGJÖF FYRIR HVERN SEM ER
Óskaskrín er gjöﬁn sem höfðar til allra. Þú getur valið úr fjölmörgum upplifunum
handa þeim sem þér þykir vænt um og fært þeim ógleymanlegar minningar um jólin.
Það er auðvelt að gleðja með Óskaskríni.

Sími 577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is
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Góð ráð
frá Mörthu
Stewart
fyrir jólin

Að setja m.a. greni og
þurrkaðar appelsínur í
arininn gefur góðan
ilm um jólin.

Martha Stewart er að margra mati
móðir heimilishaldsins. Að leita í hennar smiðju fyrir jólin um góð ráð getur
verið mikil búbót fyrir þá sem hafa
minni tíma en þeir vildu fyrir hátíðarnar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Þegar blúndumotta er lögð yfir piparkökudeigið myndast fallegt mynstur.

Rafmagnsgítar

Kassagítar

yrir þá sem hafa lítinn tíma til að undirbúa
jólin en vantar góð
ráð til að auka á
ánægjuna yfir hátíðina eru góð ráð tekin úr
smiðju Stewart.

F

Það getur verið fallegt að
skreyta pakkana með hörefni og greni fyrir jólin.

Rafmagnsbassi

Klassískur gítar

Kassabassi

Pavlova-krans
Pavlova-kakan er vinsæl á
meðal Íslendinga. Martha Stewart mælir með að gera krans úr
Pavlovunni fyrir jólin og skreyta hana
með döðlum, greni og/eða granateplum
svo eitthvað sé nefnt. Rauði liturinn á
viðarbakka er einstaklega hátíðleg sam- Martha Stewart er að margra mati
móðir heimilishaldsins. Hún setur
setning.
mikla hugsun í allt sem hún gerir
og lætur hjartað ráða þegar kemur
Heitt súkkulaði í frönskum stíl
að góðum hugmyndum.
Um jólin ríkir ákveðin hefð fyrir því
að hita súkkulaði á köldum dögum. Stewart mælir með að heita súkkulaðið sé
þykkara um jólin. Hún segir að með því að
bæta meira dökku súkkulaði og brúnum
sykri í hefðbundna súkkulaðiuppskrift fáist
þessi franski stíll sem margir þekkja.
Jólailmur í húsið

Jólagjafir

í úrvali

Þráðlaus míkrafónn

Heyrnartól

Míkrafónar
í úrvali

Söngkerfi

Gítarpakki

Listaverð: 33.900,Okkar verð: 27.900,-

Gítar, poki, ól, stillitæki, auka
strengjasett og kennsluforrit.

Hljómborð í úrvali

Ukulele

Gítarinn ehf

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • S: 552-2125

gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

Kajun tromma

Heitt súkkulaði í
frönskum stíl er
þykkara og dekkra
en við þekkjum
hér á landi.

Til að heimilið ilmi af jólunum mælir Stewart með að
binda saman furugreinar,
þurrkaðar appelsínur og kanilstangir og setja með viðarbútunum í arininn. Furugreinar í bómullarpokum
inn í fataskápinn setja fötin í hátíðarskap. Að sjóða
appelsínur í potti og setja
út í pottinn furugreinar,
kanilstöng og epli er einnig
góð hugmynd.

Blúndur á piparkökurnar
Piparkökubaksturinn þarf ekki að vera flókinn en til að fá rómantíska áferð á
piparkökurnar er gaman að þrýsta fallegum blúndudúk ofan á deigið með kökukeflinu.
Jólatré inn í svefnherbergið
Það þarf ekki mikið skraut inn í
húsið, en eitt lítið jólatré inn í
svefnherbergið hefur áhrif
á andlega líðan um jólin.
Bjarminn frá trénu sem
og jólailmurinn vekur
upp minningar sem lifa
í hjartanu allt árið.
Pakkar með hörefni
Stewart er dugleg
að föndra þegar kemur
að jólapökkunum. Hún
mælir með einföldum
hvítum pökkum sem maður
skreytir með hörefni, könglum
og greni svo eitthvað sé nefnt fyrir
jólin.

Að búa til krans
úr Pavlovunni
er hátíðlegt
um jólin.
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Jól í anda
mínimalisma

Jólatréstandur í
anda mínimalisma.

Nobili-jólakúlur
frá Epal, 6.500 kr.

Mínimalistar eru oft og tíðum ekki minni sérfræðingar
viðkomandi jólunum en þeir sem vilja hafa mikið af öllu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Glærar jólakúlur geta mínimalistar fyllt
af ólíkum hlutum á hverju ári.

ínimalistar ná oft að skapa einstaklega fallega jólaumgjörð úr því sem þeir eiga. Þeir
skreyta sumir hverjir með fallegum greinum og velja hvern hlut vel og vandlega inn á
heimilið. Hvítur er algengur hjá mínimalistum, einnig dagblöð sem umbúðapappír og
ljósir litir í borða. Grenigreinar eru fallegar, hvort heldur sem er á munnþurrkuna, sem skreyting, á pakka eða við arininn.

M

Jólatré úr dagblöðum í anda mínimalisma.
Blómavasi,
Heimahúsið.
8.900 kr.

Blómavasi,
Heimahúsið.
Kostar 4.900
kr.

Marmarabakki
frá Heimili og
hugmyndum.
17.500 kr.

Að nota hluti sem við eigum og skreyta þá
með greinum og girni er mínimalískt.

Einföld hvít kerti skreytt með greinum og
ljósum borða í anda mínimalisma.

Hvar sem pau eru st6dd f ver61dinni,
ekki gleyma prnum nanustu um j61in.
  
    
   
Flutningstfmi innan Evr6pu 1-2 virkir dagar.
Aorir heimshlutar 2-3 virkir dagar.
sraasti dagur til aa senda jolapakka er 20. desember
Tilbooio mioast via staogreioslu og ao komio se meo
pakkann til DHL i Skutuvogi eoa Keflavfk.
Umbuoirnar f�rou hja okkur.

DHL  islandiI Skutuvogi 1DI s: 535 1122I www.DHL.is
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Morgunblaðið/Hari

Dæturnar taka
ekki í mál að
skipta jólatrénu út

Hödd ákvað að fara aðeins aðrar
leiðir í ár. Hún notar stell frá Broste
sem fæst í Húsgagnahöllinni.

Hödd Vilhjálmsdóttir lögfræðingur og almannatengill
á afmæli 21. desember og því eru jólin svolítið hennar tími þótt
hún vilji ekki kannast við það að vera mesta jólabarn í heimi.
Marta María| mm@mbl.is

Falleg leðurtaska
er tilvalin jólagjöf
23.500
11.900

17.900/
24.900
14.900

12.900
38.900
8 500
8.500

29.900

Hallveigarstíg 10a • 101 Rvk • S. 551 2112 • ungfruingoda.is

Rauður, gylltur og fjólublár
mætast hér á þessu
huggulega jólaborði.
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egar ljósmyndara bar að garði var búið að
skreyta hátt og lágt heima hjá Hödd og
dætrum hennar tveimur á þeirra fallega
heimili í Reykjavík. Hödd segist alltaf vera
að reyna að hafa jólaundirbúninginn stresslausan og einfaldan en það takist kannski ekki alveg
alltaf.
– Ertu mikið jólabarn?
„Andlitið á mér væri nú líklega ekki undir orðinu jólabarn í orðabók en ég er alls enginn Grinch heldur. Ég hef
gaman af jólunum og mér þykir desember alltaf nokkuð
skemmtilegur mánuður. Mér finnst jólahátíðin sjálf
krúttleg og er yfirleitt afskaplega væmin yfir hátíðina og
knúsa fólkið mitt vel og mikið,“ segir Hödd.
– Hvað kemur þér í jólaskap?
„Jólaskraut, jólalög og Baggalútstónleikar. Svo er yndislegt að fylgjast með spennunni hjá stelpunum þegar
þær opna dagatölin á morgnana en súkkulaði í morgunmat er víst eitthvað sem má í desember. Eins veit maður
að sveinki er mættur til byggða þegar sú yngri fer að rífa
mann upp á bossanum um sexleytið á morgnana. Þetta er
allt skemmtilegt og ekki má gleyma snjónum en það er
fátt hátíðlegra en hvít jól. Svo er alltaf eitthvað við það
þegar maður kveikir á útvarpinu og heyrir klukkurnar
hringja klukkan sex á aðfangdag,“ segir hún.
– Hvernig skreytirðu fyrir jólin?
„Ég keypti jólatré fyrir 12 árum sem er risavaxið og
hvítt. Er alltaf að reyna að selja stelpunum mínum hugmyndina að hafa lifandi grænt tré en það hefur gengið
brösuglega. Við höfum verið með mjög litríkt skraut á
þessum tólf árum en fórum milliveginn í ár, þær héldu
trénu og við fengum okkur aðeins dempaðra skraut,“ segir hún.
Þegar kemur að því að leggja á borð fyrir aðfangadag
segist Hödd vera mikið fyrir filt, kopar og vínrautt.
Borðið í ár ber þess merki.
„Ætli það sé ekki bara svolítið rómantískt þema í ár,“
segir hún.
– Hvaðan kemur stellið?
„Stellið er frá Broste og keypt í Húsgagnahöllinni. Hef
alltaf verið með hvítt stell um jól en ákvað að gæja aðeins
rómantíkina á skreytingunum upp með dökku stelli.“
– Hvað finnst þér skipta máli þegar lagt er á borð?
„Að mér og mínum þyki það fallegt og það fari vel um

Þ

Hödd vildi hafa
jólaborðið svolítið
rómantískt í ár og
svolítið gyllt. Hér
má sjá jólaskraut
í dekkri kantinum
við dökka stellið
frá Broste.
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Hödd ákvað að hafa glösin ekki öll í stíl
og kertaljósin fá að njóta sín á borðinu.

alla við borðið. Svo er auðvitað þrælmikill kostur að
maturinn sem lagður er á borðið sé ætur og eldaður í rólegheitum en ekki einhverju stressi. Ég lærði líka af
ágætum manni að maður á alltaf að
Ég keypti jólatré
vera með tauservíettur. Ég er nú
kannski ekki sú hlýðnasta, en þessu
fyrir 12 árum sem
hlýði ég.“
er risavaxið og
– Hvernig er heimilissmekkur þinn
hvítt. Er alltaf að reyna að
og endurspeglar hann jólaskreytselja stelpunum mínum
ingar?
„Heimilissmekkurinn minn einhugmyndina að hafa lifandi
kennist
af svörtum, gráum, svargrænt tré en það hefur
brúnum og hvítum tónum. Ég er samt
gengið brösuglega.
eitthvað að mýkjast og það dettur inn
einn og einn hlutur í lit, síðast bleik motta sem sómir sér
mjög vel í stofunni. Jólaskrautið í ár tekur mið af þessari
auknu mýkt í litavali. Kannski enda ég bara í bleikum síð-

❄

kollurinn/margir litir

Þessi gullhnífapör
setja punktinn yfir i-ið
og líka tauservíetturnar.

Tí l
Tímalaus
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h
eftir
fi
Sigurð Má Helgason

fuzzy rúmast í litlum kassa

Ljós íslenskrar náttúru/Eldgos
Eldgos

Hver
glerkúpull
hefur fyrirmynd
úr íslenskri náttúru.
Hvað er fegurra en Ísland í margbreytilegri birtu.

sjá nánar á

fuzzy.is

kjól, með perlufesti um hálsinn og fléttur í hárinu á aðfangadag. Hver veit.“
– Hvenær byrjar þú yfirleitt að skreyta?
„Í lok nóvember, byrjun desember. Ég gerði samt þau
hrikalegu mistök að setja pakkana mjög snemma undir
tréð fyrir nokkrum árum. Það var alls ekki sterkur leikur
því litla stelpan mín átti mjög erfitt með þetta og skildi
ekkert að hún fengi ekki að opna pakkana strax. Það er
skemmst frá því að segja að ég fjarlægði pakkana og mun
aldrei gera þessi mistök aftur. Svo lengi lærir sem lifir.“
Ertu með sérstakt þema á hverju ári eða notarðu sama
skrautið aftur og aftur?
„Þemað var alltaf mjög litríkt amerískt jólaskraut frá
Department 56 en í ár er það gullið og koparinn sem er
mest áberandi. Henti mér einn daginn í Húsgagnahöllina
eftir að ná að semja við stelpurnar um að geyma litríku
snjókallana og jólasveinana aðeins. Var með lítinn
hjálparkokk með mér og þótt það hafi ekki verið planið
enduðu nú nokkrar dökkbláar jólastjörnur á trénu okkar.

Það verða allir að vera sáttir og skrautið vekur lukku hjá
okkur stelpunum.“
Hvernig hugsar þú um þig í desember?
„Ég reyni að vera dugleg að hreyfa mig og stressa mig
ekki að óþörfu vegna jólanna. Það er nú einu sinni þannig
að þau koma alltaf og ef maður endar á náttbuxunum þá
er það bara allt í lagi. Ég legg upp úr því að njóta og á einmitt fallega minningu þar sem mamma var lasin og við
tvær og bróðir minn tókum ákvörðun um að vera bara á
náttfötunum. Þau jól voru yndisleg, stresslaus og minnisstæð.“
– Hvað langar þig í í jólagjöf?
„Ég veit að þetta hljómar eins og klisja en mig langar
að vakna glöð í faðmi stelpnanna minna og að við eigum
æðislegan dag og ljúft aðfangadagskvöld. Ég á aftur á
móti afmæli 21. desember og þá er ég alveg til í tösku,
utanlandsferð, konfekt, spa-dag, buxur, skó, kjól, skyrtu,
kápu, hálsmen og heimsfrið. Maður biður ekki um mikið,“
segir hún og hlær.
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Stellið og
hnífapörin
fást í H&M
Home.

Gulli
slegið
jólaborð …
gamla daga þóttu bollastell með gyllingum um það bil það kerlingarlegasta
sem hægt var að eiga. En nú eru breyttir
tímar því gullið hefur haldið innreið sína og í
dag er hægt að eignast gyllt hnífapör og fleira
á viðráðanlegu verði í IKEA, H&M Home og
EPAL. Ef þú ert þessi gyllta týpa þá munu
gullhnífapör og gyllt skraut hressa almennilega upp á jólin hjá þér. Í H&M Home er líka
hægt að fá kampavínsglös í art deco-stíl með
gyllingu. Það er enginn að mæla með því að
fólk sé að sturta í sig kampavíni eða áfengum
drykkjum um jólin en svona glös skapa góða
stemningu og úr þeim má drekka sódavatn eða
bara malt og appelsín.
mm@mbl.is

Í

Marmaraplattar
frá Menu, Kählerdiskar, HAYhnífapör, messingdiskar frá HAY
sem eru í raun
undirskálar,
Holmegaardrauðvínsglös,
bleik Iittalavatnsglös, jólaskraut frá meðal
annars Ferm Living og Lyngby og
svo Johan Bülowlakkrís og The
Mallows-sykurpúðar til að gera
jólaborðið extra
girnilegt. Allt á
þessari mynd
fæst í EPAL.

Gullhnífapör eru falleg
með dökku stelli. Allt
hér er úr H&M Home.
Þessi kökudiskur er úr
IKEA. Hann
smellpassar í
jólaboðin og
hægt er að
setja bæði
sætindi og
mat á hann.

Linda Jóhannsdóttir,
hönnuður Pastelpaper, dekkaði upp
þetta borð í EPAL.

Jólin í H&M Home
eru falleg.

Þessi kampavínsglös fást í H&M
Home. Þau eru í art deco-stíl.
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Cryptomeria krans
sem Ragnhildur gerði
er látlaus og fallegur.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Íslensk hönnun
falleg gjöf fyrir þá sem þér þykir vænst um

Það ættu allir að föndra
sinn eigin krans
Ragnhildur Fjeldsted segir að það sé virkilega gaman að fá alla í fjölskyldunni til að föndra fyrir jólin. Þá vakni oft hið listræna innra með fólki. Sjálfstraustið eykst og virkilega fallegir hlutir verða til frá hjartanu að hennar mati.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

agnhildur Fjeldsted
býr ásamt eiginmanni sínum Einari
Sveini og sonum
þeirra, Þórði Sveini
og Óskari Sveini, í Hlíðunum.
Ragnhildur hefur starfað við
blómaskreytingar frá unglingsárum. Hún rak á tímabili blómabúðina Dans á Rósum, en gerði
breytingar á lífinu fyrir tveimur árum þegar hún fór að starfa sem
flugfreyja hjá Icelandair í fullu
starfi. Hún sinnir ennþá nokkrum
föstum viðskiptavinum með blómaskreytingar, þar á meðal Sinfóníuhljómsveit Íslands.
,,Það er ótrúlega nærandi að
vinna með blóm og það gefur mér
mikið. Í dag næ ég að sameina öll
mín áhugamál. Ég nýt þess að
vinna með stóru teymi og því frábæra starfsfólki sem er í fluginu
hjá Icelandair. Ég nota hvert tækifæri erlendis til þess að sjá hvað er
að gerast í blómageiranum.
Hvernig skreytt er á hótelum,
veitingastöðum og í verslunum. Ég
hef ferðast víða og ég á fasta staði
bæði í Evrópu og Ameríku sem ég
fylgist grannt með hvernig blóm og
skreytingarnar eru fyrir hverja
árstíð. Sumt er mjög smart og annað ekki. Ég hef alltaf sagt að blóm
og skreytingar haldast dálítið í
hendur við tískuna og það sér maður greinilega á skreytingum fyrir

R
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Ragnhildur Fjeldsted með
fallegan eucalyptus berry
(populus) krans.
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Út af þessari reynslu Ragnhildar
vildi hún sýna lesendum einfaldar
útfærslur af þremur krönsum.
„Það geta allir gert svona kransa.
Þeir eru náttúrulegir og einfaldir í
útfærslu. Inni á mörgum íslenskum
heimilum eru til fallegar undirstöður, bakkar eða stjakar sem
hægt er að nota fyrir svona kransa.
Ég ákvað að nota Cubik-stjakana
sem margir eiga og hrífast af.
Þeir eru til í tveimur stærðum.
Þessir einföldu kransar sem vafnir
eru á hringlaga vír, þeim er tyllt yfir kertahöldurnar, síðan getur hver
og einn skreytt þá eftir eigin
smekk. Hengt á greinarnar kúlur
eða sett borða og köngla. Ég er
mikið fyrir að nota þá fallegu hluti
sem til eru á heimilinu. Ég er einnig
mikið fyrir einfaldan náttúrulegan
stíl.“
Efniviðurinn sem Ragnhildur notar í kransana eru eucalyptus berrygreinar sem fást í öllum betri bómabúðum og stærri mörkuðum landsins. „Margir þekkja þetta efni sem
populus. Ég notaði einnig cryptomeria í einn kransinn sem fæst í
stórmörkuðum fyrir jólin sem og
buksuslauf sem er sígrænt og helst
mjög vel, jafnvel milli ára. Þessir
þrír efniviðir eiga það sameiginlegt
að vera auðveldir að meðhöndla,
þeir þorna fallega og eru góðir í einfalda kransa.“

jól og svo auðvitað í brúðkaupum.
Það er í eðli mínu að fylgjast
með öllu því nýja sem er að gerast
bæði í skreytingum og blómum, því
það eru alltaf að koma nýjar og
nýjar tegundir af blómum á markaðinn. Ég verð að segja að blómaframleiðendur hér á Íslandi eru til
fyrirmyndar. Þeir reyna að koma
með flottar nýjungar á markaðinn
þó að hann sé lítill.“
Blóm sem ilma í uppáhaldi
Ragnhildur á ekkert eitt uppáhaldsblóm, en hún hrífst mest af
blómum sem hafa mikinn ilm og þá
frekar þau blóm sem eru í blóma á
hverri árstíð fyrir sig, eins og amaryllis og hyacyntur fyrir jólin,
laukablómin og túlípanar á vorin.
„Síðan er auðvitað bóndarósin í
sumarbyrjun, hún er himnesk. Síðan kemur haustið með öllum sínum
berjagreinum og fallegum grænum
greinum sem er svo skemmtilegt
að hafa einar og sér í vasa.“
Hvaða ráð áttu handa þeim sem
langar að hafa fallegar skreytingar
hjá sér um jólin?
„Í gegnum árin hef ég haldið
fjöldann allan af námskeiðum fyrir
einstaklinga og hópa sem vilja læra
að gera hlutina sjálfir og það er
mjög skemmtilegt. Hingað til hef
ég nú bara fengið til mín konur og
ég verð að segja að íslenskar konur
eru svo röggsamar, smart og fullar
af sjálfstrausti. Ég hef í raun aldrei
séð krans vafinn á mínum námskeiðum sem ekki hefur verið fallegur. Það býr nefnilega spennandi
listamaður í hverjum og einum, það
er bara að henda sér í djúpu laugina og fara út fyrir kassann.“

Allir fá að taka þátt
Boxviðarlaufakrans. Greinarnar
eru klipptar í stuttar greinar og
vafðar með örþunnum vír á hringlaga vír, sem passar utan um
kertahöldurnar á kertastjakanum.

Ragnhildur mælir með að leyfa
öllum í fjölskyldunni að taka þátt í
skreytingunum. Börnin og jafnvel
unglingarnir geta verið ákaflega
flink í þessum málum. ,,Það er svo
nærandi fyrir fjölskylduna að

föndra saman og það er aldrei að
vita hvað verður til í höndunum á
fólkinu okkar. Ég get allavega lofað
að ég hef aldrei séð ljótan jólakrans
verða til fyrir jólin. Það eykur
sjálfstraust manneskjunnar og opnar á listræna hæfileika að spreyta
sig í þessum málum.“
Hvað gerið þið um jólin?
,,Fjölskyldan kaupir jólatré saman og svo skreytum við það í rólegheitunum fyrir jólin. Jólatréð er
vanalega mikið skreytt. Það verður
að setja allar kúlurnar á tréð að
mati drengjanna minna. Vegna
þessa fer gamalt skraut á tréð,
handgert skraut, nýjar kúlur, föndrað skraut frá leikskólaárum. Bara
allt sem við eigum. Það er því enginn tískustíll á okkar tré. Ég er síðan mjög mikið fyrir afskorin blóm,
amaryllis, ílexgreinar og hyacyntur
og ekki má gleyma túlípönum.“
Góð ráð fyrir túlípana
Hvað um túlípana, áttu gott ráð
sem hægt er að nota um jólin til að
þeir lifi sem lengst?
,,Já, túlípanar eiga að vera í köldu
en litlu vatni. Það er gott að setja
klaka út í vasann og bæta þannig
vatni í annan hvern dag. Ef þeir
leka niður hjá mér og hafa klárað
vatnið þá vef ég þeim inn í dagblöð,
set kalt vatn aftur í vasann, sker
þvert á stönglana og þá hressast
þeir fljótt við.“
Ragnhildur og fjölskylda hennar
snæða alltaf villibráð á jólunum.
,,Annaðhvort hreindýr eða rjúpur.
Við elskum þann mat og nostrum
við meðlæti og annað á aðfangadag.
Við erum mikil jólafjölskylda og
höldum fast í jólahefðirnar okkar.“
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Jólaóskin væri
friður á jörðu

lit af þeirri tilfinningalegu upplifun
sem maður verður fyrir og það hefur
áhrif á líðan manns. Þannig fer hernámsástandið að ganga nærri manni.
Það gerði það m.a. að verkum að ég
var oft með vont bragð í munninum
yfir öllu óréttlætinu sem ég varð vitni
að beint eða vissi um og á sama tíma
var það svo takmarkalaust lítið sem
ég gat gert í því. Það varð þar af leiðandi erfitt að finna til gleði yfir góðu
starfi þeirra samtaka sem ég vann
fyrir eða þeirra samtaka, sem við
studdum til dáða, því að hernámsástandið og réttindaleysi fólksins
varpaði skugga á alla sól.“

Mynd tekin af Magneu þegar
hún færði héraðssjúkrahúsinu
í Chaghcharan, höfuðstað
Ghor-héraðs í Afganistan,
dúkkur sem kvenfélagskonur
höfðu gefið Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á Íslandi.

Magnea Marinósdóttir hefur starfað í stríðshrjáðum
löndum og hefur því upplifað togstreitu innra með sér
þegar hún hefur komið heim um jólin. Hún starfar núna
fyrir jafnréttisteymi velferðarráðuneytisins. Fyrir henni
tákna jólin friðsæld og fjölskyldusamveru.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Þegar fótboltinn vakti
upp hamingjuna

g hef starfað
sem sérfræðingur
í jafnréttisteymi
velferðarráðuneytisins síðan haustið 2017 en þar
Magnea
Marinósáður hafði ég dvalið erdóttir óskar
lendis í sjö ár vegna
sér og
starfa minna í Bosníu og
öðrum
Hersegóvínu og Kósóvó
friðsælla
sem ráðgjafi um konur,
jóla.
frið og öryggi hjá UN Women á vegum Friðargæslu
Íslands og í Palestínu og Ísrael sem yfirkona sænsku kvenréttinda- og friðarsamtakanna
Kvinna till Kvinna Foundation.“

É

Í jafnréttisteymi ráðuneytisins
Magnea hefur fundið fyrir miklum
áhuga erlendis frá á jafnréttismálum.
„Hingað hafa komi erlendar sendinefndir m.a. frá Færeyjum, Japan,
Kína, Noregi, Nýja-Sjálandi, SuðurKóreu og Tékklandi. Þegar við útskýrum stöðuna þá reynum við að
forðast að ýta undir hugmyndir um

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

að Ísland sé á einhvern hátt einstakt.
Þess í stað vísum við í það sem á við
um afnám misréttis alls staðar í heiminum, þ.e. við vísum í aldagamla baráttusögu kvenréttindakvenna og
samtakamátt þeirra og við leggjum
um leið áherslu á hversu langan tíma
það hefur að jafnaði tekið og tekur

Jólin byrja í

Jólabúðinni
Mikið
úrval af
fallegri
jólavöru

enn að jafna stöðu og rétt kvenna
m.a. með vísan í stöðu kvenna í atvinnulífinu hérlendis. Fyrir utan
launamun kynjanna og kynskiptan
vinnumarkað eru konur eingöngu
11% forstjóra og 22% framkvæmdastjóra íslenskra fyrirtækja.“
Eins og að synda í leðju fyrir konur
Magnea segir mikilvægt að fjárfesta í samfélagslegum innviðum
kynjajafnréttis eins og greiddu
mæðra- og feðraorlofi, dagvistun
sem er aðgengileg og á viðráðanlegu
verði fyrir alla, sveigjanlega vinnutíma og fleira mætti telja fyrir utan
menninguna.
„Ég nota oft líkingarmál til að útskýra hvernig það er eins og að
synda í vatni fyrir karla að komast
áfram á toppinn í atvinnulífinu á
meðan það er eins og að synda í leðju
fyrir margar ef ekki flestar konur
þar sem hin altumlykjandi mengaða
menning er vatn í heimi karla en
leðja í heimi kvenna og þjónar því
sem er óformlegt forskot fyrir karla
sem konur þurfa að vinna upp.
Stundum reyna þær að gera það með
því að temja sér allt hið karllæga má
segja á meðan það er ekki endilega
vænlegt til árangurs. Frekar að
vinnustaðamenningin taki stakkaskiptum í átt að jafnréttismenningu
með fjölgun kvenna sem koma inn
með sitt sjónarhorn og hagsmuni og
jafna þar með muninn. Það sama
gildir um jafnréttismál erlendis þar
sem hlutur kvenna er mun lakari en
hérlendis.“
Jólin með fjölskyldunni

Allir jólasokkar og aðventudagatöl
með 20% afslætti
fram að jólum

Litla jólabúðin
Laugaveg 8, 101 Reykjavík sími 552 2412

Hvaða merkingu hafa jólin í þínum
huga?
„Friðsæld og fjölskyldusamvera.
Ég hef alltaf kunnað að meta friðsæld jólanna. Það er stundum eins og
tíminn standi í stað. Maður er heima
í sínum eigin heimi að lesa og narta í
smákökur. Ég átta mig líka á því að
jólin eru auðvitað sorgartími fyrir
marga sem eiga um sárt að binda af
margvíslegum ástæðum. Það getur
líka verið erfiður tími fyrir fólk þar
sem jólin kalla fram vanlíðan vegna
hugrenningatengsla aftur til atburða
fortíðar sem voru erfiðir í lífi þess.
Ég fór sérstaklega að hugsa um
þetta þegar ég bjó í Danmörku og sá
auglýsingu í aðdraganda jólanna um
sálfræðiaðstoð fyrir fólk við að afbyggja jólin þannig að þeir sem
tengdu jólahald við persónulegar
hörmungar í þeirra fortíð gætu farið
að njóta jólanna. Jólagjöf samfélagsins til sinna minnstu bræðra og
systra. Hversu fallegt er það?“

Að taka þátt í ólíku helgihaldi
Hvernig hefur verið að upplifa jólin
á stríðshrjáðum löndum? „Ég hef
aldrei upplifað jólin í stríðshrjáðum
löndum þar sem ég hef alltaf komið
heim um jól og áramót. Það sem ég
hef hins vegar upplifað eru trúarhátíðir múslima, gyðinga og rétttrúnaðarkirkjunnar sem eru haldnar á
öðrum tíma en kristin jól. Það hefur
verið ánægjuleg upplifun því líkt og
við leggjum áherslu á samveru með
fjölskyldunni sem og friðsamleg og
mannúðleg gildi þá gildir það sama
um hin trúarbrögðin. Markmið föstunnar á ramadan er t.d. iðkun þakklætis og samfélagslegrar ábyrgðar.
Það er að vera þakklátur fyrir það
sem þú hefur – mat til að borða og
annað – og gefa til annarra sem eru
ekki eins farsælir og þú eins og fátækir. Því er lagt mikið upp úr samveru með fjölskyldunni og örlæti. Það
sem er líka gaman í fjölmenningarsamfélagi eins og á Balkanskaganum er að fólk, sem er mismunandi
trúar, tekur þátt í helgihaldi hvað
annars þó það fari vissulega eftir aðstæðum hverju sinni en það var t.d.
mjög algegnt í Bosníu og Hersegóvínu, a.m.k. áður en borgarstríðið
braust út árið 1992.“
Réttindaleysi fólks skuggi á alla sól
Magnea segir að það sem hún hafi
upplifað sterkt í kringum jólin sé hið
furðulega ferðalag úr einum veruleika yfir í annan. „Þegar maður getur bara hoppað upp í flugvél á Kabúlflugvelli og lent sólarhring seinna í
Keflavík! Það er einfaldlega mjög
súrrealískt eða óraunveruleg upplifun. Ég fann mikið fyrir þessu þegar
ég fór frá Palestínu sumarið 2014
sama dag og loftárásirnar á Gasa hófust og var hér á meðan á þeim stóð.
Fólk vildi tala við mig um stöðuna en
ég gat það ekki. Helltist eiginlega yfir
mann einhvers konar skömm yfir því
að vera t.d. á veitingastað að borða
góðan mat og drekka vín á meðan
fólk sem ég þekki var að flýja heimili
sín vegna loftárása! Ástandið á hernumdu svæðunum er svo miklu,
miklu verra en maður getur nokkurn
tímann ímyndað sér fyrr en maður
kemur þangað og fer að upplifa
ástandið með eigin skynfærum.
Maður kemur með ákveðna þekkingu
í farteskinu en svo fer maður að upplifa ástandið sálrænt og tilfinningalega og það umbreytir þekkingu
manns þannig að allar „staðreyndir“
verða að „tilfinningalegum staðreyndum“ ef svo má að orði komast.
Það er að segja að upplifun manns af
staðreyndum veruleikans fer að taka

Hún segist hafa áttað sig á því
hversu mikið hún þyrfti á „sól“ að
halda þegar hún fór að horfa á leikinn
milli Íslands og Portúgals í Evrópumóti fótboltaliða og varð ofsaglöð
þegar kom í ljós að Ísland mundi
halda áfram keppni! „Ég var með
ekkert samviskubit eða skömm yfir
að vera glöð! Ég sem hef aldrei haft
áhuga á fótbolta fór að horfa á hvern
einasta leik af mikilli innlifun. Ein
vinkona mín hér heima var meira
segja farin að hafa áhyggjur þegar
hún uppgötvaði fótbótaáhuga minn
sem endurspeglaðist á Facebook og
spurði mig hvort væri ekki allt í lagi?
Nei, ekki beinlínis þannig séð en fótboltinn varð mín sólarpilla. En svo ég
víki aftur að kreppunni sem ég upplifði var að mér fannst og finnst á
vissan hátt enn alþjóðasamfélagið
vera hluti af vandanum en ekki lausninni eins og staðan er núna og búið að
vera lengi. Mér fannst mannúðar- og
þróunarsamtökin stundum þjóna
sama tilgangi og þegar snuð með
sykri er sett upp í barn sem grætur … til að sefa Palestínumenn til
hagsbóta fyrir ísraelsk stjórnvöld
sem héldu á meðan áfram sinni herskáu landtöku- og yfirráðastefnu í
krafti samstöðuleysis alþjóðasamfélagsins um hvað skuli gera þegar stjórnvöld brjóta ítrekað gegn alþjóðalögum á sviði mannúðar og
mannréttinda.“
Magnea segist ein þeirra sem efast
ekkert um tilvistarrétt Ísraelsríkis og
veit að það eru margar hliðar á málinu og enginn einn saklaus eða sekur,
þar með talið erlend ríki. „Það sem er
vandamálið hins vegar að mínu mati
er að aldagamalt óréttlæti í garð gyðinga einkum í Evrópu var leyst með
óréttlæti gagnvart Palestínumönnum
sem misstu heimili sín í hundraða
þúsunda tali við stofnun ríkis Ísraels.
Bara það að viðurkenna að Palestínumenn hafa orðið fyrir óréttlæti og
hafa tilkall til réttlætis með sama
hætti og gyðingar sögulega væri
kannski fyrsta skrefið í átt að friðsamlegri lausn. Þess í stað hafa stálin
stinn tekist á og þannig hefur það
haldið áfram sl. 70 ár og versnar ef
eitthvað er eftir valdatöku Donalds
Trumps í embætti forseta Bandaríkjanna.“
Á síðustu stundu fyrir jólin
Hvað gerir þú alltaf um jólin? „Ég
er alltaf með fjölskyldu minni. Í aðdraganda jólanna eru nokkrir fastir
liðir eins og að fara á jólatónleika
Kammersveitar Reykjavíkur og Mótettukórsins og að halda matarboð fyrir systkini mín og fjölskyldur þeirra
annan í jólum. Ég fer svo oft norður
milli jóla- og nýárs til að heimsækja
pabba og mömmu eða um áramót. Ég
finn aldrei fyrir jólastressi. Jólin fyrir
mér eru einföld og mér finnst það tilheyra að vera á síðustu stundu á Þorláksmessu!“
Ef þú fengir eina ósk um jólin, um
hvað væri hún? „Óskin væri: Friður á
jörðu og jafnari skipting gæðanna en
það helst jú í hendur.“
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Fallegur einfaldur jólakrans úr bjöllum með
huggulegum borða.

Aðventukrans með hvítum kertum og einföldum
greinum er stílhreinn.

Hlýtt yfir
hátíðarnar
Grænn jólakrans er einstaklega fallegur
á svartri hurð með fallegum drapplitum
borða. Einfalt og elegant.

TNF Nuptse
Verð 32.990 kr.

Aðventukrans
í anda
naumhyggju.

r
r ke m u
Fyrstu
r
fæ
r
fyrstu

Jólakrans á útidyrahurðina þarf
ekki að vera með mörgum litatónum til að vera fallegur.

Litavalið í kertunum getur haft
mikil áhrif á útlit kransins.

The North Face Thermoball
Einn jakki fyrir allar aðstæður. Fáanlegir í ýmsum litum,
bæði í dömu- og herrasniði
Verð 299.990 kr.

Jólakransar
Að búa til jólaskraut er
áhugamál margra. Jólakransinn er eitt af því sem
er einstaklega gaman að
föndra. Möguleikarnir eru
endalausir. Sumir segja
að engir tveir kransar eigi
að vera eins.

TNF Hedgehog
edgehog
g
g GTX

Base camp duffel

Fáanlegir í dömu
u
u
og heerraútfærslu
Verðð 21.990 kr.

töskur í ýmsum
stærðum og litum
verð frá 15.990 kr.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Getty Images/iStockphoto

mekkur manna er misjafn og þess vegna er einstaklega áhugavert að búa til heimatilbúinn krans eftir eigin smekk.
Jólaaðventukransinn á rætur sínar að rekja til 16. aldar í
Þýskalandi. Allar götur síðan hefur kransinn haldið sínum sessi
og má segja að jólakransinn segi mikið um fjölskylduna.
Þeir sem t.d. aðhyllast mínimalískan stíl eru vanalega með jólakransa
sem eru með fallegum borða og grenigreinum.
Aðventukransar eru táknmynd tímans. Þeir eru settir upp á heimilinu í
upphafi desembermánaðar og vanalega eru fjögur kerti á hverjum kransi,
sem öll hafa sína sögu og sýna tímann til jóla.
Þegar fólk skreytir sinn eigin krans er mælt með að skoða hvað hefur
verið gert áður, búa til lítið hugmyndaborð sem er í anda þess krans sem
verður föndraður og síðan má finna ýmislegt fallegt í kransinn úti í náttúrunni, í verslunum eða blómabúðum landsins.
Möguleikarnir eru endalausir. Sérfræðingar um kransa segja að allir hafi
hæfni til að gera sinn eigin krans. Hver og einn þarf einungis að opna hjartað sitt fyrir því sem honum finnst fallegt og prófa sig áfram með kransinn.
Æfingin skapar meistarann.

S
Jólakransar þurfa ekki að vera úr
grænu greni. Hvítur litur er alltaf
hátíðlegur líka.

KRINGLUNNI · SMÁRALIND
utilif.is
Þessi aðventukrans minnir á kransana sem voru vinsælir á tíunda áratug síðustu aldar.

Borðar á krönsum skipta meira
máli en margir átta sig á í byrjun.
Sér í lagi ef kransinn er einfaldur.

Bakgrunnurinn, hurðin eða liturinn
á veggnum þar sem kransinn
hangir skiptir miklu máli.
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Gerir nýtt
þema á
hverju ári
Heida Björnsdóttir starfar sem ljósmyndari og
skrautskrifari og er mikill fagurkeri sem hefur
unun af því að skreyta á jólunum. Hún hefur
fyrir sið að búa til skapandi jólatré á hverju ári.
Eitt árið var jólatréð undurfagur kjóll á gínu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
eida ákvað ung að
árum að heima hjá
henni á jólunum
myndi jólatréð ná
upp í loft. Hún hélt í
þessa hefð framan af, en eftir að hún
flutti í íbúð með fimm metra lofthæð
ákvað hún að leggja meiri áherslu á
listsköpun í stað hæðarinnar.
„Á þeim tíma sem ég var með stór
jólatré safnaði ég miklu af skrauti og
í dag kaupi ég reglulega jólaskraut
en ég hef líka verið dugleg að losa
mig við það sem ég ekki nota.“
Eiginmaður Heidu er Erlingur
Alfreð Jónsson en börn hennar eru
Kristinn Snær og Viktor Hrannar,
sem eru orðnir fullorðnir. Jólahefðin
á heimili Heidu hefur ávallt verið sú
að hún skreytir tréð á Þorláksmessu
og synir hennar og eiginmaður upp-

H

lifa óvænta ánægju á aðfangadag
þar sem jólaþemað er ólíkt á milli
ára. „Drengirnir mínir eru nú orðnir
fullorðnir menn. En frá því þeir voru
litlir hef ég haft unun
af því að koma
fjölskyldunni á
óvart.
Jólatréð hennar Heidu er
ákaflega fallegt og listrænt.
Það sýnir hversu stórt hlutverk skapandi hugsun getur
leikið á jólunum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Mikið úrval af servéttum,
kertum, jóladúkum
og reykelsum

Heida Hrönn Björnsdóttir er hugmyndaríkur ljósmyndari sem
föndrar öðruvísi jólatré
fyrir jólin.

Fyrst var það með því að skreyta
stóra tréð á mismunandi veg, en
núna tengist þetta hinum óvæntu
þemum sem ég vel á hverju ári.
Ég er dugleg að undirbúa vinnuna

löngu áður og nota Pinterest og
fleiri leiðir fyrir rannsóknir. Sem
dæmi þá bjó ég eitt árið til kjól á
gínu úr greni. Það var jólatré það árið. Þá keypti ég hænsnavír sem ég

Fegurð hnetubrjóta
um jólin
Í margar aldir hefur verið vinsælt að nota hnetubrjóta
sem skraut um jólin. Saga hnetubrjóta er áhugaverð
og hugsunin á bak við hönnunina falleg.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
aga hnetubrjóta er
margra alda gömul
og á rætur að rekja
til Þýskalands seint
á 17. öld. Hnetubrjótar eiga að færa góðan anda
inn á heimilið og halda í burtu
öllu sem ekki tilheyrir jólunum.
Hnetubrjótar urðu vinsælir í
listaheiminum með leikriti
E.T.A. Hoffmans árið 1816 og
síðar þegar Tsjaíkovskí gerði
tónlist við ballettinn Hnotubrjótinn.
Hnetubrjótar voru fyrst
fjöldaframleiddir á vinnustofu
Friedrichs Wilhelms Fuchtners
í lok 18. aldar og nutu mikilla
vinsælda víða um Evrópu á árunum þar á eftir. Það var síðan
eftir seinni heimsstyrjöldina
sem bandarískir hermenn
færðu fjölskyldum sínum
hnetubrjóta frá Evrópu að
gjöf.
Hnetubrjótar eru ólíkir
í útliti en sameiginlegt
þeim öllum eru töfrarnir
sem fylgja gripunum sem
eru settir vandlega saman
úr 60 ólíkum hlutum.
Þessir fögru táknrænu hermenn munu án efa halda áfram
að færa góðan anda inn á heimili fólks um ókomna framtíð.

S
Komið og skoðið úrvalið

Litla gjafabúðin
L
Laugaveg 8
101 Reykjavík
Sími 552 2413

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Hnetubrjótar eiga langa sögu sem hægt er að
rekja allt til loka 17. aldar í Þýskalandi.
Hnetubrjótur
er settur
saman úr 60
ólíkum hlutum. Hann er
talinn færa
lukku og
vernd inn á
heimilið um
jólin.

Hnetubrjótar eru vinsælir um jólin. Að baka
hnetubrjótakökur er ánægjulegt um jólin.
Þessi mót eru úr Williams and Sonoma.
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Hér sést undirlag jólakjólsins. Heida notar
hænsnavír og festir síðan grenið við vírinn eftir
að hafa mótað kjólinn.
Þetta er vinna sem klæðskerar eru þjálfaðir í.

mömmu í flæði að vinna. Enda fátt
sem ég geri skemmtilegra en að
skreyta.“
Hár stigi verður þema ársins
Heida er mikið fyrir að skreyta og
það sést langar leiðir þegar maður
kemur inn til hennar á jólunum. Hún
er fagurkeri fram í fingurgóma.

klæddi með mosa á efri hluta gínunnar en neðri hlutann mótaði ég
sem pils með vírnum og klæddi síðan
með nokkrum tegundum af greni.
Ég vildi fá þessa skemmtilegu hreyf-

ingu á pilsið. Síðan setti ég fallegan
borða um mittið. Það tók mig eina
kvöldstund að gera skreytinguna,
enda var þetta þónokkur vinna en
ákaflega ánægjulegt. Í dag eru

strákarnir orðnir fullorðnir og annar
þeirra farinn að heiman, en þau
skipti sem þeir sátu hjá mér þegar
ég var að vinna tel ég að þeir hafi
haft mestu ánægjuna af því að sjá

Í fyrra leitaði Heida logandi ljósi
að lúnum gömlum tröppum til að
skreyta. „Mig langaði að setja gömlu
skautana, luktir, hreindýr og fleira á
tröppurnar. Þær voru ekki eins stórar og ég hefði viljað en á þessu ári
hef ég fundið nýjar sem eru á hæðina eins og mig langar að hafa þær.
Þær verða þemað á þessu ári þegar
kemur að jólaskrauti.“
Hvar kaupirðu skrautið?

„Ég er dugleg að skoða það sem
er til í verslunum hér á landi. Sem
dæmi er verslunin Pier með fallegt
skraut sem þeir lækka í verði rétt
fyrir jólin. Eins er ánægjulegt að
kaupa skraut víða í Evrópu. Ég er
hrifin af því sem ég finn í Bretlandi
og Skotlandi svo dæmi séu tekin.
Eins er skrautið skemmtilegt í
Bandaríkjunum.“
Heida er með ákveðnar jólahefðir
þegar kemur að mat.
„Við erum alltaf með villibráð í
matinn. Húsið er skreytt hátt og lágt
og svo reynum við að njóta og slaka
á um jólin.“

Falleg
jólatré

Það er gaman
að raða fallegum
litum, blómum
og fleira í kringum hnetubrjóta
um hátíðina.

Fáðu þér sígræna gæðajólatréð
- sem endist ár eftir ár!
Þessi jólatré eru í hæsta
gæðaflokki auk þess að vera
mjög falleg og líkjast þannig
raunverulegum trjám.
Einföld samsetning.
Bjóðum nú jólatré með
LED ljósum í stærðunum
155, 185 og 215 cm.

Fallegt jólaland
sem hægt er að
borða yfir hátíðina.

•
•
•
•

Ekkert barr að ryksuga
Ekki ofnæmisvaldandi
12 stærðir (60-500 cm)
Íslenskar leiðbeiningar

•
•
•
•

Eldtraust
Engin vökvun
10 ára ábyrgð
Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18
Hraunbær 123 | s. 550 9800
www.gervijolatre.is

Jólagjafir
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Baðbombur úr krækiberjum og byggi

Magnað sléttujárn

Íslenska húðvörumerkið Verandi endurnýtir
hágæða hráefni, sem að öllu jöfnu hefði
verið hent. Þannig dregur fyrirtækið úr
sóun á fullkomlega nothæfum hráefnum í
umhverfi okkar. Þessar baðbombur innihalda krækiber, bygg, olíur og sjávarsalt.
Verandi baðbombur, 1.781 kr. (Lyfja)

Það er nýtt sléttujárn í bænum og það er magnað.
GlamPalm er merki sem fáir hafa heyrt um en þykir
framleiða nokkur af bestu sléttujárnunum á markaðnum og er Simpletouch-sléttujárnið eitt það vinsælasta. Tækið er takkalaust og þú kveikir á því einfaldlega með því að smella plötunum saman og
það nær fullum hita á 10 sekúndum. Það slekkur
svo sjálfkrafa á sér eftir 35 sekúndur, ef það
hefur ekki verið hreyft.
GlamPalm Simpletouch-sléttujárn, 23.000
kr. (Sprey hárstofa)

Hreinsivatn frá
BIOEFFECT

Allir snyrtipinnar ættu að
eiga Micellar-hreinsivatn
og þessi útgáfa frá BIOEFFECT er virkilega góð.
Formúlan hentar öllum
húðgerðum og hreinsar
farða og óhreinindi fyrirhafnarlaust af húðinni.
BIOEFFECT Micellar
Cleansing Water, 6.950 kr.

Snyrtipinnarnir
munu elska
þessar jólagjafir
Það getur verið höfuðverkur að finna gjöf
fyrir snyrtipinnann í lífi sínu en að hugsa
út fyrir kassann getur komið manni langt.
Sjálfbærni, umhverfisvitund og náttúrulegri formúlur hafa einkennt snyrtivörumarkaðinn þetta árið og því ættu
slíkar gjafir að slá í gegn núna um jólin.

Einstakt
ljómapúður

Lilja Ósk Sigurðardóttir | snyrtipenninn@gmail.com

Thinkstock

Fegurðarleyndarmál
fyrirsætunnar

JÓLAGJAFIR
FYRIR SÉRVITRINGINN

Augngelin frá Skyn Iceland eru án
efa ein vinsælasta húðvaran í dag.
Þau eru gjarnan notuð baksviðs á
tískusýningum til að draga úr þrota
á augnsvæði fyrirsæta, notuð á
kvikmyndastjörnur áður en þær eru
farðaðar fyrir viðburði og svona
mætti lengi telja. Þetta er skotheld
jólagjöf og kemur sér eflaust mjög
vel yfir jólin í öllu stressinu í bland
við saltaðan mat.
Skyn Iceland Hydro Cool Firming
Eye Gels, 2.690 kr.

BOSS-hárblásarinn frá
HH Simonsen er sérlega
kröftugur og tekur því
styttri tíma að þurrka hárið.
Hárblásarinn býr einnig yfir
sérstakri íon-tækni sem dregur úr ýfingu hársins og mýkir það.
Allir snyrtipinnar ættu að eiga einn slíkan hárblásara.
HH Simonsen Boss Hair Dryer Gold, 23.990 kr. (Kompaníið)

Koddaver og svefngrímur
úr hreinu silki
Slip tekur svefninn okkar upp á næsta stig
með koddaveri úr 100% hágæða silki. Bómullarefni dregur í sig raka frá húð okkar, hári og
hársverði svo það er engin furða að við
vöknum í misjöfnu ástandi á morgnana.
Silkið veitir hinsvegar náttúrulega hitajöfnun, andar og hefur ekki áhrif á
rakastig húðar okkar og hárs.
Slip framleiðir bæði koddaver
og svefngrímur úr 100%
Mulberry-silki.
Slip Pure Silk Pillowcase, 12.450 kr.
(Cultbeauty.co.uk)
Slip Pure Silk Eye Mask, 7.100 kr.
(Cultbeauty.co.uk)

Góðar hugmyndir af
öðruvísi jólagjöfum.

ERTU AÐ
SPARA?
Úrval af jólagjöfum fyrir
minna en 2000 krónur.

HALTU
HAGKERFINU
GANGANDI

Ilmkerti sem
skapar jólastemningu
Ilmurinn af jólakertinu
frá URÐ samanstendur
af furu, kanil, patsjúlí,
fíkju-, santal- og
sedrusvið. Einstakur
ilmur sem slær alltaf í
gegn. URÐ Jólakerti,
5.990 kr. (Maí)

Lífrænar snyrtivörur frá ILIA

Neysludrifnar konur þurfa
líka jólagjafir.

앸

Kraftmikill og
tæknilegur
hárblásari

Innan hátíðarlínu Chanel í ár má
finna Le Lion De Chanel, stórkostlega fallegt ljómapúður sem gæti
talist sem safngripur. Ljónið er
stjörnumerki Gabrielle Chanel og
má sjá það mótað á yfirborði
púðursins.
Chanel Le Lion De Chanel,
8.499 kr.

ILIA er framúrskarandi lífrænt snyrtivörumerki sem blandar
saman nærandi innihaldsefnum við fallega liti. Gjafakassi
þeirra í ár inniheldur Essential Face Palette, blöndu af tveimur Multi-Stick-litum og tveimur Illuminator-litum en alla litina
má nota á varir, kinnar og augu. Í kassanum má einnig finna
Limitless Lash Mascara en það er án efa besti aukaefnalausi
maskarinn sem komið hefur á markað hingað til.
ILIA Last Night Gift Set, 6.590 kr. (Nola)

Hármeðferðir fyrir alla
Hármeðferðirnar frá Davines fást í
fimm mismunandi formúlum og ættu
allir að finna eitthvað við sitt hæfi.
Meðferðirnar eru sérlega sniðugar
sem þakklætisvottur eða jafnvel til
að skreyta stærri gjöf þar sem umbúðirnar eru mjög skemmtilegar.
Davines Circle Chronicles, 1.200 kr.

Sjávarþörungar
og íslenskur mosi
fyrir húðina
Angan er íslenskt húðvörumerki sem byggist á
sjálfbærni og handgerir
vörur sínar. Þetta sett inniheldur baðsalt byggt á
sjávarþörungum og líkamsskrúbb sem byggist á íslenskum mosa.
Angan Bath Set, 3.430 kr.
(Heilsuhúsið)
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Arizona
Proenza
Schouler eau
de parfum.
Kostar
11.899 kr.
Hagkaup.

Chanel No 5,
Eau de Parfum.
Red spray
(Xmas18) 100
ml. Kostar
23.999 kr.
Hagkaup.

Casa Sackit
Woofit Go
hátalari. Kostar
10.990 kr. Casa.

Beats Studio 3
þráðlaus
heyrnartól.
Kosta 42.990
kr. Epli.

Misfit Shine 2
skrefamælir.
Rósagylltur. Kostar
16.990 kr. Ormsson.
Iittala
essence
karafla.
Kostar
12.990 kr.
Casa.

Jólagjafir
fyrir hana
Þegar kemur að því að velja jólagjöfina
hennar er úr miklu að moða í verslunum borgarinnar um þessar mundir.
Jólagjafir hafa alls konar merkingu í
huga fólks. Sumir kaupa einungis
lúxus um jólin en aðrir vilja vera praktískir. Úrvalið í verslunum hefur aldrei
verið meira. Hér eru nokkrar áhugaverðar gjafir að lauma í pakkann
hennar um jólin.

Gulur Kimono
frá Fabric
Copenhagen.
Kostar 59.000
kr. Heimili og
hugmyndir.

Gigi kápa.
Kostar
48.900 kr.
Geysir.

Chanel no 5
líkamsolía.
Kostar
12.799 kr.
Hagkaup.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ralph Lauren
peysa.
Kostar
24.990 kr.
Mathilda.

Vasi. Kostar
36.000 kr.
Heimili og
hugmyndir.

Smoothie
twister.
Kostar
7.995 kr.
Byggt og búið.

Ilmvatns puntglas.
Kostar 12.900 kr.
Heimili og hugmyndir.

Cardinal Lory
fugl. Kostar
78.500 kr.
Heimili og
hugmyndir.
Ralph Lauren jakki.
Kostar 99.990 kr.
Mathilda.

Ralph Lauren kerti.
Kostar 7.990 kr.
Mathilda.

Kjóll frá
Fransa.
Kostar
10.990 kr.
Kjólar og
konfekt.

Woman by Ralph
Lauren eau de parfum.
Kostar 14.799 kr.
Hagkaup.

Jólamarkaður
Norræna hússins
2. desember kl. 12–17

Kokkteil kjóll. Kostar
44.990 kr.
Hugo Boss.

IRobot
Toomba 605.
Kostar
49.995 kr.
Byggt og
búið.

Gefðu umhverfisvæna jólagjöf
Hönnuðir, listamenn og umhverfisvænar
netverslanir koma saman í Norræna húsinu
og bjóða upp á vistvænar vörur fyrir jólin
og í jólapakkann.
Vertu velkomin í huggulega og sjálfbæra
stemningu í Norræna húsinu. Jólaglögg,
tónlist, fróðleikur og innblástur.
NÁNARI DAGSKRÁ Á NORRAENAHUSID.IS

Skyrta. Kostar
6.995 kr. Kello.

Sandalar. Kosta
6.995 kr. Zara.

Sæmundargötu 11, 101 Reykjavík, Sími 551 7030, www.nordichouse.is
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Góðar gjafir
sem gleðja
þurfa ekki að
kosta mikið.

Heimskort er alltaf
viðeigandi gjöf.
Kostar 1.500 kr.
My Concept Store.

Góðar jólagjafir
undir 2.000 kr.

Vandaður
blómavasi.
Kostar 1.990 kr.
Blómaval.

Design Letters
Bolli úr plasti.
Kostar 1.650 kr. Epal.

Það þarf ekki að kosta mann annan handlegginn að gefa gjöf sem gleður. Stundum geta
ódýrar vel til fundnar gjafir skipt miklu máli.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að getur verið áskorun að kaupa jólagjafir. Sumir eru með
langan lista og vilja gefa margar gjafir. Aðrir eru með fáa á
listanum og senda þá kort eða gefa heimsókn eða samveru í
jólagjöf.
Það er fjölmargt í verslunum um þessar mundir sem kostar
minna en 2.000 kr. Eftirfarandi hlutir eru góðir í jólapakkann.

Þ

Kertastjaki Kastehelmi.
Kostar 1.870 kr. Epal.

Vettlingar.
Kosta 1.599
kr. Lindex.
Fallegur handunninn hringur
úr gullhúðuðu
látúni. Kostar
á tilboði 750 kr.
Vonir.is

Ilmkertið
Njutning
er góð gjöf.
Kostar 995 kr.
Ikea.

Glæsileg
Stockholm
skál. Kostar
1.990 kr. Ikea.

Garnier SkinActive
litadagkremið er best
geymda fegurðarleyndarmál landsins.
Kostar 895 kr. Bónus.
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Mr Bear Family
skeggáburður.
Sítróna. Kostar
3.200 kr.
Herramenn.

Dimma-ilmkerti.
Kostar 5.850 kr.
Urd.is

Rosendahl Grand
cru-viskíglös. 4 stk.
Kosta 3.490 kr. Casa.

.
anna
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9
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ar 38
Kost

Didriksen
Kenny-úlpa.
Kostar
28.995 kr.
Ellingsen.

Slátrari frá
Djúpavogi
skyrta.
Kostar
16.900 kr.
Herrafataverslun Kormáks og
Skjaldar.

Nespresso
creatista plus.
Kostar 69.995 kr.
Nespresso.
Frandsenborðlampi.
Kostar
33.900 kr.
Casa.
Auguste
Reymond
Charleston-úr.
Kostar 88.400 kr.
Michelsen.

Jólagjafir
fyrir hann
Þegar kemur að því að velja jólagjöfina
hans þá er úr miklu að moða í verslunum
borgarinnar um þessar mundir.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ólagjafir hafa alls konar merkingu í huga fólks.
Sumir kaupa einungis lúxus um jólin en aðrir vilja
vera praktískir. Úrvalið í verslunum hefur aldrei
verið meira. Hér eru nokkrar áhugaverðar gjafir til að
lauma í pakkann hans um jólin.

J

Roscoe-leðurtaska.
Kostar 29.990 kr. Epli.

Acqua Di Gio
Giorgio Armani
eau di parfum.
75 ml. Kostar
12.599 kr.
Hagkaup.

Depotskeggsjampó.
Kostar
3.100 kr.
Herramenn.

Jóla
vörurnar

Gatsby-buxur. Kosta 19.900 kr.
Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar.

Gatsby-jakki.
Kostar 49.000
kr. Herrafataverslun Kormáks
og Skjaldar.

komnar

Bláu húsin v/Faxafen
Sími 553 7355 • www.selena.is • Selena
undirfataverslun
• Næg bílastæði
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STÓRVIRKI
ÁRSINS

Airpods, þráðlaus heyrnartól.
Kosta 24.995 kr.
Fást í Elko.

Fifa19 fyrir Play Station 4.
Kostar 8.995 kr.
Fæst í Elko.

iPhone XR 128GB. Kostar 144.990 kr.
Fæst í Epli.

Yamaha Reface YC hljómborð.
Kostar 49.990 kr. Hljóðfærahúsið.

Dyngja, dúnúlpan
frá 66° Norður.
Kostar 49.000 kr.
Unisex.

Á annað þúsund óviðjafnanlegar
vatnslitamyndir

Allar 467 tegundir íslensku flórunnar

Bók sem á erindi inn á hvert heimili

Flóra Íslands fæst á sérstöku
kynningarverði til áramóta

Jólagjafir fyrir
unglinginn
Það er fátt skemmtilegra fyrir jólin en að
finna gjafir sem hitta í mark hjá unga fólkinu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
nglingar eru jafn misjafnir og þeir eru margir en eiga það
örugglega flestir sameiginlegt að elska pakka um jólin.
Eftir því sem tækninni fleygir fram þá verður sífellt auðveldara að versla fyrir unglinga. Þeir eru mjög tæknivæddir í dag
en kannski mætti segja að þessi kynslóð sé hrifnari af fatnaði en
kynslóðirnar á undan.
Það ætti enginn að eiga í vandræðum með að kaupa eitthvað
spennandi á unglinginn eftir að hafa skoðað úrvalið í verslunum um
þessar mundir.

U

Inika Face in a box, lífrænar
snyrtivörur. Kostar 8.990 kr.
Fæst í H verslun.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is
Opið alla virka daga 10–19 | Laugardaga 11–16
Blanche snyrtitaska. Kostar
5.990 kr. Húrra Reykjavík.
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Kasmírpeysa frá Ralph
Lauren. Fæast á Asos.
Kostar 25.000 kr.

Stone Island-úlpa.
Kostar 94.990 kr.
Fæst í Húrra Reykjavík.

Polaroid-myndavél og
prentari. Kosta 24.995 kr.
Fæst í Elko.

Star Wars jólapeysa.
Kostar 3.995 kr.
Fæst í Elko.

WMNS - Nike Metcon,
æfingaskór.
Kosta 19.990 kr.
Fást í H verslun.

PIPAR\TBWA • SÍA • 133567

North Face-kápa.
Kostar 79.990 kr.
Fæst í Húrra
Reykjavík.

Kasmír buxur.
Fást á Asos.
Kosta 7.900 kr.

www.gjofsemgefur.is

NIKE ODYSSEY REACT
skór. Kosta 19.490 kr.
Fást í H Verslun.
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Neysludrifnar konur eiga alltaf flott sólgleraugu og
nota þau allan ársins hring. Þessi eru frá Chloé og
kosta 34.000 kr. á Net-a-porter.com.

Neysludrifnar konur
elska fallega lýsingu. Þetta ljós
fæst í Snúrunni
og kostar
71.920 kr.

Neysludrifnar konur
elska ilmandi heimili og
vinnustaði. Þetta ilmkerti
fæst í HAF Store og kostar 7.990 kr.

Leðurbuxur frá By
Malene Birger eru á
óskalista margra.
Þær fást í Kultur í
Kringlunni og kosta
89.000 kr.

Neysludrifnar konur þurfa stundum að
spara og passa upp á að taka ekki
þátt í matarsóun. Þá kemur nýjasta
bók Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur
sterk inn. Hvað er í matinn? Kostar
4.890 kr. í bókabúð Forlagsins.

Jólagjafir
neysludrifnu
konunnar
Jólagjafainnkaup geta verið
stórhættuleg því neysludrifnar
konur geta hæglega hnotið
um allskonar góss handa
sjálfum sér. Hér eru nokkrir
hlutir sem neysludrifnar konur
eiga eftir að kunna að meta.

Íslensk hönnun
falleg gjöf fyrir þá sem þér þykir vænst um

mm@mbl.is

Neysludrifnar konur elska
lúxusmerkjavörur og leggja
mikið upp úr því að eiga fallegar töskur. Þessi taska er frá
Chloé. Hún fæst um allan heim
en hægt er að kaupa hana á
netinu á Net-a-porter.com og
kostar gripurinn 167.000 kr. á
gengi gærdagsins.

Neysludrifnar
konur elska að
hafa fallegt í
kringum sig.
Svona pullur
breyta hreysi í
höll. Hér er pulla
úr Snúrunni. Hún
kostar 48.900 kr.

Maria Nila hárvörur
100% vegan
Með kaupum á sjampó og næringu
fylgir með 100% vegan handsápa

Neysludrifnar
konur elska
Water Mist frá
BIOEFFECT.
Það kostar
6.200 kr. í
Lyfju.

www.heklaislandi.is - S: 6993366

Þú ﬁnnur sölustaði inni á www.regalo.is/maria-nila
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Pels frá iglo+indi.
Hann kostar
18.990 kr.

Jólapeysa úr
Lindex, 2590 kr.

Glimmerslím-kitt sem
krakkarnir eiga eftir að
elska. Það fæst í
Panduro í Smáralind
og kostar 4990 kr.

Harry Potter Clue: Skemmtilegt,
klassískt fjölskylduspil fært á
glæsilegan hátt í Harry Potterbúning. Það fæst hjá Spilavinum
og kostar 7.340 kr.

Sniðugar
jólagjafir
fyrir börnin
Ef þú veist ekkert hvað þú átt
að gefa yngri kynslóðinni þá er
góðar hugmyndir að finna hér.

Börn elska slím. Hér er hægt
að læra það í þessari bók.
Hún kostar 1290 kr. og fæst í
bókaverslunum.

Hlébarðakápa frá iglo+indi.
Fæst í samnefndri verslun á
Garðatorgi 4. Kostar 18.990 kr.

Opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 12-17

Ullarteppin úr Rammagerðinni eru úr íslenskri ull.

Mjúk jólateppi
Þeir sem eru að leita
að mjúkum hlýjum
gjöfum fyrir jólin ættu
að skoða ullarteppin í
Rammagerðinni. Þau
eru hönnuð af Védísi
Jónsdóttur fyrir
Rammagerðina í samstarfi við Ístex. Þau
heita Atómstöðin,
Heima, Sjálfstætt fólk,
Þoka, Hafgola og
Brekkukotsannáll.
Það ætti engum að
vera kalt með þessi
teppi um jólin.

Nánar á jolathorpid.is
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Bjalla fyrir þann sem er vanur
góðri þjónustu. Kostar 750 kr.
Hókus Pókus.

Reyndu að kynnast
elskhuganum
þínum betur. Kostar
9.990 kr. Blush.is
Darth Vader-sokkar.
Kosta 1.290 kr. Dogma.

Beikonveski.
Kostar 590 kr. Dogma.

Bakklóra og skóhorn.
Kostar 990 kr. Dogma.

Jólagjafir fyrir
sérvitringinn
Öll þekkjum við einhvern sem er svolítið sér á
parti. Þessa manneskju sem á allt eða hefur
smekk fyrir öðruvísi hlutum. Það þarf ekki að
vera svo erfitt að finna skemmtilegar gjafir fyrir
þennan einstakling, enda er gríðarlegt úrval af
skemmtilega öðruvísi hlutum hér á landi.

Drykkjarhjálmur.
Kostar 1.990 kr.
Hókus Pókus.

elinros@mbl.is

Apalampi. Kostar 32.990 kr.
Hrím hönnunarhús.

Þröngur jólasveinabúningur.
Kostar 8.990 kr. Hókus Pókus.

LISTILEGAR

GJAFAHUGMYNDIR

Safnbúðir Reykjavíkur - Árbæjarsafn

Ís sokkar. Kosta 1.290 kr.
Dogma.

Verið ve
lk
á jó l ad a o m i n
g
Á rb æ j a s k r á
rsafns
sunnuda

gana 9.
og 16. d
kl. 13–1
es.
7

www.borgarsogusafn.is

3 D pin art. Kostar 2.990 kr. Dogma.

Love in Bloom-vasi frá
Seletti. Kostar 10.990 kr.
Hrím hönnunarhús.

Ferðamál.
Kostar 1.590 kr.
Dogma.
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Þórdís er „minimalisti“
sem setur áhersluna á
gæði frekar en magn.

Undir 3.000 kr.

Morgunblaðið/Kristinn Magnúss

Minimalísk jól
1.980 kr.

Þórdís V. Þórhallsdóttir starfar hjá Landsvirkjun og er sérfræðingur
í „lean“ stjórnunarháttum. Hún segir að hún tileinki sér minimalíska
hugsun um jólin. Hugmyndina um að eiga nóg, gera nóg en njóta
augnabliksins með þeim sem hún elskar yfir hátíðirnar.

Undir 5.000 kr.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
g nota minimalíska
hugsun bæði í leik og
starfi. Þá sér í lagi það
sem snýr að mér. Að
viðhalda gæðunum í lífinu, einfalda leiðina, minnka bið og
sóun og auka virðið.“

É

Bjó í lítilli íbúð og átti of mikið af öllu
Hvert rekur þú upphafið að því að
þú varðst minimalisti?
„Ég held að ég hafi alltaf haft þessa
hugsun undirliggjandi í huga, þó það
hafi ekki verið meðvitað. Hér á árum
áður bjó ég í lítilli íbúð. Mér fannst ég
alltaf vera að færa til hluti. Hlutir
hlóðust upp á matarborðinu og víðar,
ég var góð í að skipuleggja, svo flest
allt var vel skipulagt í íbúðinni, en ég
átti of mikið af öllu. Síðan las ég grein
í blaði um fjölskyldu sem átti einungis
eitt sett af naglaklippum og ég fór að
velta fyrir mér: Er raunverulega
hægt að eiga eitt sett af öllu?
Ég byrjaði á því að setja kassa í
eitt hornið á litlu íbúðinni minni og
ákvað að setja í kassann hluti sem ég
vildi losa mig við. Ég hélt að það tæki
langan tíma að fylla kassann. Til að
gera langa sögu stutta þá fór ég vikulega í Sorpu, í 16 vikur.
Í upphafi byrjaði þetta bara á mér.
Enda tel ég eðlilegt að hver og einn
taki ábyrgð á þessu gagnvart sér.
Eiginmaður minn sem er mikill minimalisti í grunninn fylgdi fast á eftir
og síðan börnin mín þrjú. Yngsta
barnið og það elsta tóku fyrst við sér,
en miðjan mín sá ljósið smátt og
smátt. Enda erum við mannfólkið
ólíkt í grunninn og mér finnst allir
verða að fá að taka þessa hluti á sínum hraða,“ segir Þórdís.
Hún útskýrir hvernig hún hafi upplifað á eigin heimili að of mikið var til
af öllu. Sem dæmi átti eiginmaður
minn sjö íþróttaboli en hann notaði
einungis tvo af þeim. Í staðinn fyrir
að eiga fulla skúffa af fatnaði sem
maður notar aldrei, af hverju ekki að
koma fatnaðinum í umferð á öðrum
og gefa sér þá leyfi til að kaupa aðra
tvo boli sem maður notar? Ég held að

hlutir vilja láta nota sig, og að sama
skapi getur verið ánægjulegt að
koma hlutunum í verð eða gefa áfram
til þeirra sem hafa áhuga á að nota
þá.“
Hvað með jólahátíðina? „Í þessari
litlu þröngu íbúð sem við bjuggum í,
var jólaskrautið fyrir mér. Ég hlakkaði ekki til að skreyta, og hlakkaði
alltaf til að taka jólaskrautið niður.
Þegar við síðan stækkuðum við okkur
þá hélt ég áfram að skoða hlutina í
kringum mig og velta fyrir mér hvort
mig langaði að halda í þá eða ekki.
Hvernig orka var í kringum hlutina
og hvort mig langaði kannski bara að
eiga mynd af hlutunum og koma þeim
síðan áfram. Þetta voru þá hlutir sem
áttu tilfinningalegt gildi úr æsku sem
dvöldu í kassa og enginn naut.
Þannig hugsun notaði ég einnig á
jólaskrautið mitt sem mig langaði
ekki lengur að eiga. Það gaf mér síðan tilefni til að kaupa það sem mig
langaði að eiga og var í stíl við mig og
fjölskylduna mína í dag.“
Margir staðir sem taka við dóti
Hvert ferðu með hluti sem þig
langar ekki að eiga lengur? „Ég mæli
með Hjálparstofnun kirkjunnar,
nytjamarkað þeirra fyrir neðan
Grensáskirkju. Síðan mæli ég með
leikskólum eða stofnunum sem hægt
er að heimsækja og bjóða hluti sem
þeir oft nota á þemadögum og fleira
þeim dúrnum.“
Þórdís segir fólk stundum misskilja minimalisma. „Þegar fólk kemur inn til mín er ekki endilega það
fyrsta sem því dettur í hug hvað er
lítið af hlutum. Ég er ekki í keppni við
aðra um að eiga sem minnst. Heldur
er þetta meira þannig að ég á þá hluti
sem mig langar að eiga, allir hlutir
eiga sinn stað og ég á oftast ekki fleiri
ein eitt sett af hlutunum. Þegar kemur að jólunum þá nýti ég hluti sem
eru kannski uppi allan ársins hring,
en skreyti þá með greinum og fleira
sem minna á jólin.“
Þórdís nefnir sem dæmi skandinavíska álfa sem eru uppi allan ársins

hring en breytast í kransaskreytingu
fyrir jólin.
Ekki geyma hluti fyrir aðra
Hvað mælir þú með að fólk geri
sem eru safnarar en vilja losa um dót
hjá sér? „Ég tel mig vera safnara í
eðli mínum, þess vegna er ferlið alltaf
ákveðið átak fyrir mig. En ég mæli
með að fólk geymi ekki hluti sem hafa
tilfinningalegt gildi fyrir aðra en þá.
Taktu mynd af hlutnum og komdu
honum síðan áfram á þá sem munu
nota ef þú ert ekki að fara að gera
það. Eins þegar kemur að fataskápnum, þá er gott að vera með aukabúð
niðri í geymslu. Ef þú ert með fimm
peysur uppi í fataskápnum og ein af
peysunum er orðin of gömul að nota,
þá má alltaf sækja eina niður í
geymslu. Það sama má segja um hluti
í eldhúsinu. Sem dæmi: Ef þú átt einn
fallegan disk að setja undir mat og
þig langar að halda í að eiga einn.
Færð annan að gjöf, ekki hika við að
losa þig við þann eldri og koma á góðan stað þar sem hann verður notaður
áfram.“

4.980 kr.

Undir 10.000 kr.

Dót sem vill láta leika við sig
Þórdís segir Toystory 3 lýsa þessari hugsun hvað best. „Þegar aðalpersónan er orðinn unglingur og
hættur að leika með dótið sitt þá gefur hann það áfram og segir: Ég geri
það af því dót vill láta leika við sig.
Það hefur ekki gaman af því að liggja
í kassa. Það er falleg hugsun að mínu
mati.“
Þegar kemur að samverustund
með fjölskyldunni um jólin þá segir
Þórdís hugmyndafræði minimalista
eiga við. „Ég reyni að gera færri hluti
og njóta þeirra betur. Ég hef prófað
að vera með mikið að gera og við urðum öll svo þreytt að við fengum ekkert út úr hlutunum. Í staðinn fyrir að
baka 17 sortir, af hverju ekki að bara
bara eina? Þreyttir foreldrar sem
reyna að gera allt fyrir jólin, eru ekki
endilega að skapa áhugaverðustu
minningarnar með börnunum sínum.“

9.800 kr.

Á vefnum okkar, kokka.is, getur þú klárað jólainnkaupin á einu bretti. Vefverslunin er full upp í
rjáfur af góðum og gagnlegum gjöfum sem flokkaðar
eru eftir þema og verði. Kokkaðu upp snilldarlega gjöf
á kokka.is - fyrir þá sem eru nýbyrjaðir að búa og líka
þá sem eiga allt. www.kokka.is
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www.kokka.is

kokka@kokka.is
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Þúsundþjalasmiður sem elskar jólin
Hildur Birkisdóttir er athafnakona sem elskar
að gera upp hús. Hún er einstaklega handlagin
og getur farið í öll verkefni sjálf. Hún er ein af
þeim sem geta reist veggi og flísalagt, en einnig
saumað púða og föndrað. Hún er í raun þúsundþjalasmiður sem elskar jólin.

Hildur er með
einfaldar og
stílhreinar jólaskreytingar.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ildur Birkisdóttir er
klæðskeri að mennt
og segir að það
besta við jólin sé að
eiga gæðastundir
með fjölskyldunni. „Það svo yndislegt
að upplifa jólin í gegnum barnabörnin
mín sem eru orðin sex talsins.
Það eru engin jól án þessa að lesa
góða bók, ég fæ nú yfirleitt bók í jólagjöf, en ég gef mér sjálfri alltaf eina
til tvær frá jólasveininum.
Ég hef mjög gaman af því að elda
góðan mat og hefur fjölskyldan mín
haft matarást á mér. Þær hafa ófáar
matarveislurnar endað heima hjá
mér.“ Hildur mælir með að eiga Biscotti með konsum súkkulaði og
möndlum um jólin. „Biscotti eru
frægar í Ítalíu. Þær eru stökkar og
góðar að dýfa ofan í heitt kaffi á jólunum. Það er gott að eiga þær uppi í
skáp þegar góðir gestir koma í heimsókn. Eins gerum við fjölskyldan
kirsuberjakossa um jólin.“

H

Gerir húsin sín upp frá grunni
Hildur er þekkt fyrir að vera þúsundþjalasmiður og einstaklega handlagin. „Mér finnst gaman að gera upp

hús og hef bæði byggt frá grunni og
tekið eldri hús í gegn,“ segir Hildur
og stendur í húsi sem hún er hálfnuð
með að gera upp sjálf. Hildur er
þekkt fyrir einstakan smekk, en einnig hæfileika til að ganga í flest þau
verk sem ganga þarf í við smíði eða
endurgerð húsa.
Hvenær byrjaðir þú að fást við að
smíða og gera upp húsnæði? „Ég er
ekki viss. Ég á minningu úr
sveitinni frá því ég var
barn að smíða kofa.
Ég byggði hallir
úr gamalli
smiðju. Ég
var alltaf
að teikna
inn í herbergið
mitt hillur og
fleira sem
ég vildi láta
smíða þar
inn. Ég var
alltaf með þessa
drauma um að
breyta og bæta umhverfið mitt.“
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hildur
Birkisdóttir
er mikill
fagurkeri.

Íslenskir handgerðir hrútar
og önnur falleg gjafavara

Athafnasemin í blóð borin
Hildur segir að þetta hafi gerst allt
á mjög náttúrlegan hátt. „Afi minn
var smiður og byrjaði með leikfangagerð heima hjá sér og var alltaf að
smíða fyrir okkur leikföng. Ég er
klæðskeri að mennt og byrjaði ung að
sauma á allt og alla. Ég hef alltaf haft
unun af því að teikna upp flíkur eða
innréttingar og búa síðan til úr því
eitthvað sem fegrar umhverfið. Að
sjá hugmyndina verða að veruleika er
það sem heillar.“ Hildur segir að bara
að sjá fyrir sér hlutina, huga að því
hvernig hægt er að nýta pláss betur
sem og að nýta það sem fyrir er í húsum sé það sem dregur hana áfram í
eitt verkefnið á fætur öðru. „Ég tek
aldrei allt í burtu í gömlum húsum.
Ég vil nýta það sem hægt er að nýta
og halda þannig í karakterinn í
hverju húsi.“
Ertu búin að gera upp mikið af
húsum? „Já, ég hef varla tölu á þeim.
Ég hef gert upp eitt hús í Bandaríkjunum og síðan má segja að ég hafi
gert upp hús við allar fallegustu götur borgarinnar,“ segir Hildur og
nefnir hús við Holtsgötu, Sóleyjargötu, Vesturgötu og Garðastræti. Eins nefnir hún þau verk sem
hún gengur í. „Ég hef byggt eitt hús
frá grunni, þar sem ég sló upp veggjum, járnabatt og fleira. Ég vann það
með tveimur smiðum og var þá 35 ára
að aldri. Ég legg parketið sjálf, ég hef
sett 1,3 tonn af steypu á gólf þar sem
ég hræri og helli steypunni sjálf. Ég
sparsla, teikna innréttingar, set upp
innréttingar, flísalegg, parketlegg og
fleira í þeim dúrnum. Ég er dugleg að
fá aðstoð ef ég þarf, en ég er í svo
miklu flæði og geng í flest verkin að
helsta áskorunin mín við að gera upp
hús eða byggja er að muna að hætta
að vinna eða borða á matmálstímum.“

Að finna fágæta
hluti er áhugamál Hildar.

Hildur er mikið fyrir
rómantíska stemningu.

Klassískur einfaldur stíll

www.birchandwool.com
shop@birchandwool.com

Hver er þinn persónulegi stíll?
„Hann er aðeins bandarískur, en ég
hef þróað stílinn minn í gegnum árin.
Ég er mikið fyrir ljósa liti og hör. Ég
vel mér náttúruleg efni að vinna með
og er dugleg að finna bæði efni og
húsgögn á mismunandi stöðum. Ég
læt gera mínar eigin hurðir og dunda
við smáatriði sem breyta húsum í
hallir ef því er að skipta. Eins geri ég
allt í húsunum mínum sjálf, smíða,

Falleg kristalsljósakróna gerir
mikið fyrir borðstofuna.
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Heimilið hennar Hildar er
rómantískt og stílhreint.

Kirsuberjakossar – uppskrift
1 krukka kirsuber með stilka
200 g marsípan
80 g flórsykur
250 g dökkt súkkulaði

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Biscotti-uppskrift
130 g smjör við stofuhita
120 g sykur
100 g púðursykur
1 msk. skyndikaffiduft
2 egg
300 g hveiti
1½ tsk. lyftiduft
½ tsk. sjávarsalt
2 tsk. kanill
100 g möndlur
200 g konsum súkkulaði
Hitið ofninn í 170 gráður og setjið bökunarpappír á bökunarplötu.
Hrærið smjör, sykur, púðursykur
og kaffi saman þar til blandan
verður ljós og létt. Bætið eggjum
saman við, einu í senn og hrærið
vel. Blandið hveiti, lyftidufti, salti
og kanil saman í skál og blandið

saman við deigið og hrærið varlega. Grófsaxið möndlur og súkkulaði og setjið saman við deigið og
hrærið varlega þar til allt hefur
náð að blandast vel saman. Setjið
hveiti á eldhúsbekkinn eða bretti
og hnoðið deigið léttlega svo það
festist saman. Skiptið deiginu í 3
bita og formið sívala hleifa úr því
um 10 cm á breidd og setjið á bökunarplötuna. Bakið í 25 mínútur.
Takið hleifana út úr ofninum og
látið þá standa í 10 mínútur. Skerið
hleifana í um 2 cm þykkar sneiðar
og leggið á plötuna með sárið upp.
Bakið í 10 mínútur. Snúið kökunum við á hina hliðina og bakið
í aðrar 10 mínútur. Kælið kökurnar. Kökurnar eiga að vera
krispí og góðar. Uppskriftin er
nálægt 25 biscotti.

Þessi uppskrift er algjör dásemd og er búin að vera í fjölskyldunni lengi, snilld að gefa í fallegri
pakkningu þegar ykkur er boðið í
matarboð, eða sem heimatilbúna
jólagjöf.
Setjið bökunarpappír á plötu og
setjið til hliðar. Hellið vatninu af
kirsuberjunum og raðið þeim á
pappír til þess að þurrka þau.
Hnoðið marsípan og flórsykur þar
til það hefur blandast vel saman.
Fletjið marsípanið út þar til það er
orðið um 0,5 cm á þykkt. Gott er að
hafa vel af flórsykri þegar þið fletjið marsípanið út svo það festist
ekki við borðið. Skerið út litla
kassa um 5x5 cm. Setjið marsípanið utan um hvert kirsuber fyrir
sig og myndið fallega kúlu. Bræðið
súkkulaði yfir vatnsbaði þar til það
hefur bráðnað alveg. Dýfið kirsuberjunum ofan í súkkulaðið og
leggið á smjörpappír. Gott er að
setja kirsuberin í kæli þar til
súkkulaðið hefur náð að
storkna.
Geymist í kæli
þar til borið er
fram. Uppskriftin er í
kringum 25
kirsuber.
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- JÓLAGRILLPARTÝ Allt borðið nýtur saman stórkostlegs
hlaðborðs að hætti Sjávargrillsins.
Klassískt veggfóður fer vel með bleika litnum inn í herbergi.

bólstra og sauma.“ Hildur er ekkert
að stressa sig á hlutum sem skipta
hana minna máli. Sem dæmi þá á hún
það til að sofa inni í stofunni og ylja
sér á arninum til að byrja með þegar
hún flytur inn í nýtt hús. Á meðan
hún vinnur sig í gegnum hvert herbergið á fætur öðru og breytir húsinu
í sína bestu útgáfu. „Til að gera það
sem ég geri þá þarf löngunin að vera
til staðar innra með manni. Ástríðan
að sjá hlutina breytast og verða eins
og þeim er ætlað að vera. Ég mála og
geri allt í húsunum og gef mér tíma
til að gera hlutina vel. Það er gaman
að búa á stað sem þú vinnur á hverju
sinni líka. Það er einhver sjarmi fólginn í því. Eins nærðu betra sambandi
við húsið, hvað er best að gera þegar
kemur að breytingum og svo framvegis.“
Þú færð aðstoð með rafmagn og
svoleiðis í húsunum? „Nei ekki endilega, ég kann það líka. En ég fæ aðstoð með það sem ég þarf. Hvað varðar rafmang þá get ég sett upp ljós og
tengla en kem helst ekki nálægt því
sem snýr að vatni.

Mín fjárfesting í gegnum allt þetta
ferli er hins vegar bækurnar mínar,
þar sem ég skoða allt mögulegt sem
hægt er að gera í húsum. Hönnunarbækur og blöð sem gefa mér
hugmyndir að því sem hægt er að
gera.“
Eftirminnilegasta jólagjöfin
Eftirminnilegasta gjöfin sem
Hildur man eftir um jólin er frá
árinu 2002. „Ég var að læra í Pittsburgh um jólin og var búin að kaupa
allar jólagjafir handa börnunum en
átti ekki fyrir jólatrénu. Ég var að
vinna hjá klæðskera með skólanum
og fékk jólagjöf í umslagi frá vinnuveitanda mínum þegar ég kláraði að
vinna á Þorláksmessu. Í umslaginu
voru 30 dollarar. Ég hef aldrei glaðst
svona mikið yfir neinni jólagjöf
hvorki fyrr né síðar. Við börnin fórum á næsta bóndabæ og keyptum
okkur það fallegasta jólatré sem að
við höfum nokkurn tímann átt. Tré
eins og í kvikmyndinni „Christmas
Vacation“. Við þurftum stiga til að
skreyta það.“

FJÖGRA RÉTTA

- JÓLASÆLKERAVEISLA Æðisleg hátíðarveisla sem
kemur þér í jólagírinn.
ÞRIGGJA RÉTTA

- JÓLAHÁDEGI Hádegisveisla eins og þær gerast
bestar um hátíðirnar.

Opnunartímar yfir hátíðirnar
23. des
24-25.des
26. des
31.des
1. jan

| Skötuhlaðborð frá kl 11:30-14:30 & 17:00-22:30 (alacart)
| Lokað
| 17:00-22:30
| 11:30-14:30 & 17:00 (borðapantanir til 21:00)
| 17:00-22:30

SJÁVARGRILLIÐ - SKÓLAVÖRÐUSTÍG 14 - 571 1100

SJAVARGRILLID.IS
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Hugsar um
umhverfið
á jólunum
Ása Laufey gerir einstaklega
fallega jólapakka sem eru umhverfisvænir. Hún telur mikilvægt
að leggja sitt af mörkum að skila
jörðinni í betra ástandi en hún
var í til komandi kynslóða.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ása Laufey er með
góð ráð þegar kemur
að umhverfisvænum
umbúðum utan um
pakkana um jólin.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

sa Laufey býr í Vesturbænum með eiginmanni sínum Andrési Jónssyni.
Hún lauk meistaranámi í guðfræðideild Háskóla Íslands árið 2013 og er núna starfandi
prestur í Reykjavík. Hennar helstu áhugamál
síðastliðin ár eru umhverfismál og endurvinnsla. „Ég leita
sífellt nýrra leiða til að breyta neyslumynstrinu og lífsvenjum mínum á þann hátt að þær hafi sem minnst skaðleg
áhrif á umhverfið.“
Ása Laufey segir þetta áhugamál stundum krefjandi og
tímafrekt. „Ég viðurkenni það, en ég veit að það er bæði

Á

mikilvægt fyrir mig og mína og samfélagið allt að við hættum að ganga á auðlindir jarðar og skilum henni í betra
ástandi en hún var í til næstu kynslóðar. Ég ákvað fyrir
nokkru að ég skyldi gera mitt til að vera hluti af lausninni
en ekki vandamálinu í þessum málum,“ segir hún.
Til hvers hlakkar þú mest í sambandi við jólin?
„Mér finnst eiginlega allt æðislegt sem tengist jólunum.
Ég er mikið jólabarn og hef verið frá fyrstu tíð. Ég á líka
afmæli í desember svo segja má að desember sé minn mánuður. Ég byrja að hlusta á jólatónlist blygðunarlaust löngu
áður en aðventan gengur í garð en bíð með að setja upp

jólaljósin fyrr en á aðventunni en einnig byrja ég snemma
að telja niður dagana eins og börnin.“
Notar endurvinnanlegan gjafapappír
Hvaða skoðun hefur þú á því að huga að umhverfinu um
jólin?
„Umhverfismeðvitundin virðist hafa verið að aukast í
samfélaginu og ég held að flestir séu að reyna sitt besta til
að taka grænni skref. Neyslumynstur okkar breytist töluvert í desember, ruslatunnurnar fyllast af alls konar umbúðum vegna jólagjafa og þá kallar jólahreingerningin á til-
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tekt í skápum og skúffum með tilheyrandi dóti sem
endar í ruslinu en ætti kannski að flokka og endurvinna. Svo eru það flugeldarnir sem liggja úti um allar götur og garða um áramótin. Allt þetta má útfæra
á umhverfisvænni hátt.“
Nú hef ég heyrt að þú leggir áherslu á umhverfisvæna pakka, hvað getur þú sagt mér um það?
„Eftir að hafa breytt neyslumynstri heimilisins
síðastliðin ár með það að leiðarljósi að velja alltaf
umhverfisvænsta kostinn þá var eðlilegt næsta skref
að hugleiða hvernig ég gæti minnkað kolefnissporin
tengt öllu gjafastússinu. Bæði í gjafainnkaupunum og
innpökkuninni. Gjafapakkningar eru ekki alltaf
endurvinnanlegar, hvorki pappírinn né skrautið sem
við notum við innpökkunina.
Í fyrra ákvað ég að nota óhefðbundinn gjafapappír
að hluta til við innpökkunina. Ég bjó til gjafapoka úr
dagblöðum og tímaritum með hjálp Youtube og
Pinterest. Ég notaði útprentuð sálmablöð sem mér
áskotnuðust úr kirkjunni til að pakka inn minni gjöfum og þá notaði ég líka síður úr úreltri landabréfabók sem ég fékk hjá vinkonu minni. Ég notaði snæri
eða silki/satínborða í stað plastborðanna, og klippti
niður grenitrjágreinar til að skreyta pakkana. Ég
föndraði einfalda merkimiða á pakkana úr sama efni
og ég notaði til að pakka inn gjöfunum. Fyrir stærri
gjafirnar notaði ég svo vistvænan jólapappír.
Jólagjafainnpökkunin tók vissulega aðeins lengri
tíma en fyrri ár því það var svolítið föndur í kringum
þetta en á sama tíma var gaman að gefa sér tíma og
njóta þess að nostra við hvern pakka.“

Ása Laufey gerði þessa
pakka, meðal annars
úr dagblöðum. Þeir eru
undurfallegir og mjög
fallega skreyttir
í hennar anda.

Umbúðirnar skipta miklu máli
Hvað ætlarðu að gera þegar kemur að innpökkun á
þessu ári?
„Ég ætla að reyna að gera enn betur í ár. Ég
geymdi eitthvað af gjafapappírnum af gjöfunum sem
ég fékk í fyrra þannig að einhverjir fá jólagjöfina
sína innpakkaða í pappír sem var notaður í fyrra.
Pappírspoka og gjafapoka geymi ég alltaf til að nýta
síðar. Mér hefur líka dottið í hug að kaupa fjölnota
grænmetis- og ávaxtapoka til að nota sem gjafapoka,
þá getur fólk nýtt pokann í verslunarleiðangrinum
eftir jólin. Það er margt hægt að nota sem er til
heima hjá okkur flestum eins og dagblöð, tímarit og
bæklinga, kassa og box, efnisbúta, gamlar landakortabækur og svo framvegis. Bönd, garn eða snæri
sem eru ekki úr plasti og hægt er að nota aftur og
aftur. Það er líka hægt að föndra jólapakkaskrautið
heima úr afgangs pappír, gömlum jólakortum, tímaritum eða nota trjágreinar og köngla svo eitthvað sé
nefnt. Það er alls ekki nauðsynlegt að kaupa jólapappír sem er stundum óendurvinnanlegur og endar
þá sem landfylling. En ef fólk hefur ekki áhuga á
svona föndri þá er einfalt að finna vistvænan jólapappír sem er framleiddur hér á Íslandi og að reyna
að forðast plastborðana og skrautið sem ekki er hægt
að endurvinna,“ segir Ása Laufey.
Nú ertu starfandi prestur, er hátíð jólanna því ekki
einstaklega áhugaverður tími að þínu mati?
„Jú, bæði af því að ég er mikið jólabarn í hjarta
mínu en svo er þetta afar skemmtilegur tími í kirkjustarfinu. Það er fjölbreytt dagskrá í öllum kirkjum
landsins á aðventunni fyrir utan hefðbundið helgihald. Það koma margir í kirkjuna á jólatónleika sem
er alltaf mjög hátíðlegt og mikið lagt í kórsöng og
tónlistarflutning. Þá er kærleiksboðskapur eins og sá
sem kirkjan boðar í brennidepli um jólin, sama við
hvern maður ræðir og það er gott að finna hlýjuna
sem stafar frá fólki á förnum vegi eftir því sem nær
dregur jólum.“
Blæbrigði trúarinnar mýmörg
Hvaða sess hefur trúin í þínu lífi?
„Trúin er mér mjög mikilvæg og um leið er hún,
eins og hún er fyrir marga, líka persónuleg. Blæbrigði trúarinnar eru mýmörg og það er ekki okkar
að dæma trú annarra. Trúin er lífsviðhorf sem gefur
fjölda fólks tilgang og markmið. En hvaða skoðun
sem fólk hefur eða hvort sem það trúir eða efast, þá
er boðskapur kristni um náungakærleik og æðruleysi
gagnvart lífsins þrautum eitthvað sem flestir geta
tekið undir. Ég lít allavega á það sem forréttindi að
hafa valist til að starfa sem prestur og fá að vera
með fólki í alls konar aðstæðum. Stundum á afar erfiðum stundum og þá finn ég hvað það gefur fólki
styrk að ræða við það um trúna og að leggja traust
sitt á Guð.“
Hvað gerir þú til að rækta trúna um jólin?
„Ég geri það með því að nota jólin til íhugunar um
hvað ég get verið þakklát fyrir og skoða hvar ég get
verið öðrum stoð og stytta. Þar sem við erum þar er
Guð nálægur og því tel ég að við séum líka að rækta
trúna með því að njóta samverustundanna með fólkinu sem okkur þykir vænt um. Kyrrðin og hátíðleikinn kallar líka oft fram hugsanir um þakklæti og
minnir mann á bænina sem leið til að iðka trú okkar.

❄

Eftir að hafa breytt neyslumynstri
heimilisins síðastliðin ár með
það að leiðarljósi að velja alltaf
umhverfisvænsta kostinn þá var eðlilegt
næsta skref að hugleiða hvernig ég
gæti minnkað kolefnissporin tengt
öllu gjafastússinu.
Jólin eru tími samveru en líka vonar. Vonar um góða
hluti fram undan.“
Mikilvægt að njóta um jólin
Hvað ráðleggur þú öðrum að gera til að finna kærleikann á þessum árstíma?
„Það er svo margt um að vera í desember sem
kallar á athygli okkar. Margt af því er ánægjulegt en
sumt getur aukið álagið á okkur með tilheyrandi
streitu. Við verðum að gefa okkur tíma og rými til að
anda og njóta hvers augnabliks án þess að fá samviskubit yfir öllu sem við „ættum“ að vera að gera.
Þegar við erum undir miklu álagi eru meiri líkur á að
við förum að upplifa kvíða, verðum pirruð, gröm og
það leiti á okkur neikvæðar hugsanir. Ein leið til að
komast út úr neikvæðum hugsunum getur verið að
leggja öðrum lið. Einhver sem er nákomin okkur sem
þarf á þjónustu okkar að halda eða aðrir í nærsamfélaginu. Þegar við sýnum öðrum kærleika þá uppskerum við kærleika. Svo er eitt sem stundum gleymist og það er að leyfa öðrum að hjálpa eða gleðja
okkur. Sumir taka svo mikla ábyrgð á ánægju annarra að þeir gleyma að vera þiggjendur. Það er vissulega sælla að gefa en þiggja en mér finnst líka mikilvægt að við þiggjum því þá veitum við öðrum gleðina
af því að gefa. Sumir fá svo sjaldan að vera gefendur
og jólin eru tilvalinn tími til þess að breyta út af vananum og snúa við hlutverkunum.“
Ertu með hefðir sem þú heldur í á jólunum?
Eins og hjá flestum þá tengjast hefðirnar helst
jólamatnum og undirbúningi jólanna almennt. Síðastliðin ár hef ég jafnframt haldið þeirri hefð að lesa
Aðventu eftir Gunnar Gunnarsson sem er alveg
mögnuð saga. En sú hefð sem skiptir mig mestu máli
er að eiga sem flestar samverustundir í desember
með fólkinu mínu.“
Ása Laufey segir að flestir séu meðvitaðir um að
við þurfum að breyta neyslu okkar.
„Þegar maður byrjar á því að taka fyrstu skrefin í
átt að umhverfisvænni lífsstíl þá verður eðlilegra og
auðveldara að taka næstu skref.
Börn og unglingar eru líka ótrúlega hugmyndarík
svo það getur verið skemmtileg samvera fyrir fjölskyldur að finna leiðir saman hvernig hægt sé að
undirbúa jólin á sem vistvænstan hátt.“

Jólagjöfin í ár
Vitamix blandararnir eiga
sér engan jafningja.
Mylja nánast hvað sem
er. Búa til heita súpu

og ís.
Hraðastillir, prógrömm
og pulse rofi sjá til þess
að blandan verður ávallt
fullkomin og fersk!

Ascent serían frá Vitamix
Verð frá 114.447

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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Í Kaliforníu er sólríkt um jólin. Skrautið á hótelinu La Peer fyrir jólin er
klassískt og í takt við allt annað á staðnum.

„Kem alltaf
heim um jólin“

Ljósmynd/Instagram

Gulla hannaði La Peer-hótelið.
Hér má sjá inngang hótelsins.

Arkitektinn Gulla Jónsdóttir býr og starfar í hönnunarhverfinu í Vestur-Hollywood. Hún er mikið
jólabarn og elskar að koma til Íslands um jólin.
Gulla er mikil
jólastelpa og
veit fátt betra
en að koma
heim til Íslands
um jólin.

Jólaskrautið á La Peer-hótelinu sem
Gulla hannaði er einfalt og fallegt.

Ljósmynd/Erez Sabag

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ulla Jónsdóttir arkitekt býr og starfar í
Los Angeles þar sem
sólin skín um jólin en
það stoppar hana ekki
við að leggja land undir fót og koma
heim.
Gulla er mikil fjölskyldumanneskja. Faðir Gullu er verkfræðingurinn Sighvatur Bjarnason, móðir
hennar er Kristín Sighvatsdóttir
hjúkrunarfræðingur. En hún eignar
afa sínum heiðurinn af því að hafa
byrjað að teikna ung að aldri.

G

Vinirnir heimsækja Ísland líka
Gulla er ekkert að stressa sig á
hlutunum.
„Við höldum í jólahefðirnar. Ég er
einbirni og fæ meira að segja að vinna
möndluna ennþá heima,“ segir Gulla
og hlær. „Við mamma borðum saman
fínan hamborgarhrygg, drekkum

Njóttu þess að gera vel við þig og þína
fyrir jólin með gómsætum réttum
frá Yndisauka

kampavín og gæðum okkur á hátíðargrjónagraut. Mamma er alltaf glöð og
kát og er mikil fyrirmynd mín í þessu
lífi. Hún er yndisleg í alla staði og við
reynum að nota sem mestan tíma
saman þegar við getum. Vinir mínir
hafa einnig verið duglegir að koma til
landsins og heimsækja mig hér. Síðustu jól komu 20 vinir mínir í heimsókn víða að úr heiminum. Þá nota ég
tækifæri og ferðast með þeim um
landið. Við förum í Bláa lónið, fáum
okkur humarsúpu á Stokkseyri og
fleira í þeim dúr. Ég kann að meta að
ferðast um landið eins og ferðamaður
og sýna fólki það sem mér þykir vænt
um hér.
Í eitt skiptið kom mamma út til mín
um jólin. Það var einnig yndisleg
stund. Ég lagði fallega á borð og
skreytti hjá mér. Ég nýt þess að fá
fólk heim til mín í mat. Einnig þykir
mér gaman að ganga um göturnar í

Það er mikil
stemning á La
Peer-hótelinu.
Það er stílhreint
og fallegt í anda
Gullu.

Krabba-salat ferskum kryddjurtum í brauðbolla Bruchetta með Miðjarðarhafs-tapende
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Á þakinu á La Peer er vanalega stundað jóga
og hugleiðsla. Takið eftir ljósunum sem gera
huggulega stemningu á kvöldin.

Sundlaugin á
La Peer-hótelinu
er augnakonfekt.
Falleg hönnun eftir Gullu á La Peer-hótelinu í Los Angeles.

Los Angeles um jólin. Þó að það sé
ekki snjór eru jólaskreytingarnar fallegar og jólaljósin einstök. Í mér býr
mikið jólabarn.“
Opnaði Gulla Atelier
nýverið á La Peer
Árið 2009 opnaði Gulla sína eigin
vinnustofu á þeim stað þar sem hið
undurfagra La Peer-hótel stendur
núna. „Gulla Jonsdottir Atelier
stendur á nákvæmlega sama stað og
það var á áður en hótelið fór í byggingu. Ég leigði vinnustofuna af eigendum hótelsins sem áttu byggingarrétt á þessu svæði í Vestur-Hollywood. Þeir fengu mig til að teikna La
Peer-hótelið, sem er eitt fyrsta
„boutique“ hönnunarhótelið á þessu
svæði. Sex mánuðum áður en hótelið
var tilbúið stóð ég inni á svæði sem
mér var ekki falið að hanna innan
hótelsins. Þar átti að koma verslun
eða hárgreiðslustofa. Þá áttaði ég
mig á því að þetta svæði var einmitt
þar sem gamla vinnustofa mín stóð
áður. Ég leitaði til þeirra með hugmyndina um að leigja af þeim þennan
stað fyrir sýningarsal og vinnustofu.
Til að gera langa sögu stutta leist öllum frábærlega vel á þessa hugmynd.“
Aðstaða Gullu inni á La Peerhótelinu er frábær. Á fyrstu hæðinni í
þessu vinsæla hóteli má gera ráð fyrir að margir gestir skoði listaverk,
húsgögnin sem Gulla er að hanna og
nýja skartgripalínu hennar svo eitthvað sé nefnt.
Komin í borgarskipulagið
Gulla hefur verið beðin um að
leggja sitt af mörkum fyrir hverfið
sem hún starfar og býr í. Að koma
með hugmyndir um hvernig skapa
megi meiri nánd á milli fólksins sem
býr þarna sem og að draga fram allt
það flotta starf sem unnið er á svæðinu. ,,Hönnunarhverfið í VesturHollywood (West Hollywood Design
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Atelier Gulla Jons er listagallerí
og vinnustofa Gullu.

Íslensk hönnun
falleg gjöf fyrir þá sem þér þykir vænst um

District) býður upp á margt áhugavert. Hér búa og starfa margir hönnuðir og listafólk svo hverfið er
ákjósanlegt til þess að vera með viðburði þar sem hönnuðir koma saman
og sýna. Skipulag með hátíðlegum
lengdum afgreiðslutíma á kvöldin
fyrir jólin er á teikniborðinu sem og
samsýningar í öðrum hverfum borgarinnar, til að vekja athygli á svæðinu á fleiri stöðum. Þetta eru allt atriði sem ég er að vinna í.“

Í vesturhluta Los Angeles þar sem
Gulla býr og vinnur eru margar af
áhugaverðustu verslunum veraldar.

Draumur að búa í Los Angeles

tré skúlptúrar - koma í fallegum gjafaöskjum

www.heklaislandi.is - S: 6993366

Hvernig er að búa í Los Angeles?
„Það er algjör draumur. Ég bý og
starfa í mínu hverfi og fer því allt
fótgangandi. Það eiga allir bíla í Los
Angeles, nema ég,“ segir Gulla og
hlær. „Ég geng mikið og það er hluti
af mínum lífsstíl. Ég geng í vinnuna
og hef unun af því að skoða borgina
gangandi. Eins fer ég í fjallgöngur
um helgar, ég fer einnig á ströndina
reglulega og elska að upplifa listina í
Los Angeles. Það er alltaf eitthvað
að gerast hér, listasýningar, samkomur og fleira í þeim dúr. Svo ég er
heppin ef ég næ að hafa það rólegt
endrum og sinnum heima á kvöldin.“
Hvað viltu segja við þá sem langar
í ævintýralegt líf í stórborg líkt og
þeirri sem þú býrð í? „Bara að
stökkva til og ekki hugsa hlutina of
mikið. Bara framkvæma. Ég fór
upphaflega til Los Angeles af því að
mig langaði að læra að verða arkitekt. Ég fór í Sci-arc Southern California Institute of Architecture og útskrifaðist þaðan sem arkitekt. Eftir
útskrift ætlaði ég að flytja aftur
heim til Íslands. En eftir nám í skóla
í Bandaríkjunum færðu eins árs atvinnuleyfi. Ég sótti um þrjú störf
eftir námið og fékk þau öll, eitt þessara starfa var fyrir arkitektinn Richard Meier. Ég þáði það starf og hóf
strax að vinna í því verkefni að
hanna Getty-safnið hér í Los Angeles. Ég var lítið að hugsa um framtíðina á þessum tíma, vann bara vinnuna mína og hafði gaman af því. Eitt
leiddi af öðru og verkefnunum á
mínu borði fjölgaði. Ég trúi því að
veröldin sjái vel um okkur ef við erum að starfa við það sem við höfum
gaman af hverju sinni.“

Gulla með
einni af bestu
vinkonum sínum, Borghildi
Erlingsdóttur.

Gerðu notalegasta tíma ársins enn betri.
Þú finnur Jólakaffið okkar í
öllum helstu verslunum.
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Börnin á vökudeild eru kraftaverk
Elín Ögmundsdóttir starfar á vökudeild Barnaspítala
Hringsins og er félagskona
í Hringnum. Hún segir frá
sinni upplifun af jólunum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að er mjög gefandi og
yfirleitt gaman. Sem
betur fer gengur oftast vel með litlu börnin sem við sinnum en
starfið getur vissulega tekið á. En
við gerum stöðugt okkar besta og
sinnum krefjandi starfi sem gefur
okkur til baka,“ segir Elín spurð að
því hvernig sé að starfa á vökudeild.
Hvernig eru jólin hjá þér?
„Þau eru yndisleg, en einkennast
að sjálfsögðu af því að ég vinn
vaktavinnu og er stundum á vakt
um jólin. En það hefur allt gengið
ótrúlega vel, það er alltaf hátíðlegt
um jólin, hvort heldur sem er þegar ég er heima eða hjá börnunum
um jólin.“
Hvernig lýsirðu aðfangadegi jóla
uppi á vökudeild?
„Við hvetjum foreldrana til að
vera heima að borða með fólkinu
sínu, sér í lagi ef þau eiga eldri
börn sem eiga eftir að muna eftir
jólunum. Við borðum saman á
deildinni, reynum að eiga góða
stund saman ef aðstæður leyfa,
gefum hvert öðru gjafir og höfum

Þ

Foreldrarnir fá að
gera góðu hlutina
með börnunum, knúsa
þau og gefa þeim ást
að sögn Elínar.

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Íslensk hönnun í aldanna rás
Sjón er sögu ríkari

jólalega stemningu fyrir okkur og
börnin. Þessi börn á vökudeild
eru svo mikil kraftaverk og eru í
raun alveg ótrúlega sterk þótt
þau séu lítil. Þú getur verið
mikill karakter þótt þú vegir
einungis 500-600 g! Við kynnumst persónu þeirra strax og
þau eru jafn misjöfn og þau eru
mörg. Við reynum að hafa
huggulegt og rólegt í kringum
þau á jólunum, skreytum aðeins í
kring og höfum aðstæðurnar þannig að þeim líði sem best.“
Öll fjölskyldan okkar
skjólstæðingur
Elín segir misjafnt hversu mikla
umönnun börnin þurfa.
„Sum þurfa aðstoð með öndun,
að halda á sér hita og aðstoð við að
nærast. Starf okkar felst í þessari
umönnun; að hafa jafnvægið sem
best í kringum þau svo þau nái að
vaxa og dafna. Foreldrarnir eru
mikið hjá okkur og því lítum við
svo á að öll fjölskyldan sé skjólstæðingur okkar á vökudeildinni.
Foreldrarnir fá að gera góðu hlutina með börnunum, knúsa þau og
gefa þeim ást. Búa til allan þennan
góða tíma sem barnið þarf. Á nóttunni þegar foreldrarnir eru heima
að hvíla sig þá tökum við að okkur
að sinna börnunum. Ef þau þurfa
knús þá fá þau knús.“
Hvað gefur þetta starf?
„Fyrir jólin fáum við mikið af
jólakortum þar sem við fáum að
fylgjast með börnunum sem hafa
verið hjá okkur vaxa og dafna.
Eins koma sumir í heimsókn fyrir
jólin. Það er gefandi að fá að fylgjast með fjölskyldunum áfram.“

Gullkistan
Frakkastíg 10/ sími 551-3160
www.thjodbuningasilfur.is

Elín segir að
eiginmaðurinn
hennar sé ómissandi um jólin.
Hann passar
upp á jólahaldið
þegar hún þarf
að sinna vaktavinnu á barnaspítalanum.

Alltaf með súpu
á Þorláksmessukvöld
Þegar kemur að því sem er
ómissandi um jólin nefnir Elín
eiginmann sinn, sem sér að mestu
um jólaundirbúninginn þar sem

Girnilegar veitingar frá því á jólakaffi Hringsins í Hörpu í fyrra.

hún þarf reglulega að vera frá
vegna vinnunnar.
„Jólin eru yndislegur tími og það
eru nokkrir hlutir sem hafa fest sig
í sessi hjá okkur. Sem dæmi erum
við alltaf með súpu á Þorláksmessukvöld. Við búum í miðborginni og erum með opið hús fyrir
gesti og gangandi sem eru að koma
úr rölti úr bænum. Sú hefð skiptir
mig alltaf miklu máli. Síðan njótum
við jólanna í faðmi fjölskyldunnar,

förum á tónleika, borðum góðan
mat og eigum stundir saman.“
Hvernig getur almenningur stutt
starf ykkar í Hringnum?
„Með því að kaupa jólakortin
okkar, verða vinir félagsins, mæta
á viðburðina okkar, til dæmis jólakaffið í Hörpu í byrjun desember
og þar fram eftir götunum. Móðurhjartað í landinu slær í gegnum
þetta félag og við viljum að sem
flestir taki þátt með okkur.“

STÆKKAÐU

GJÖFINA
með gjafabréfi
fyrir veitingum á
Leikhúsbarnum

GJAFAKORT BORGARLEIKHÚSSINS

Gefðugjöf
semlifnar við

borgarleikhus.is
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Jólaviðburðir í desember
Baggalútur jólatónleikar
Hvar: Háskólabíó
Hvenær: 30. nóvember 2018.
Um: Baggalútur heldur sína árvissu
jólatónleika í Háskólabíói í desember. Verða tónleikarnir að venju allnokkrir og fara 11 tónleikar í sölu
fyrst um sinn.
Óhætt er að lofa hefðbundinni
skemmtun, með hóflegu aðventuívafi, takmarkaðri hátíðaslepju,
vönduðum hljóðfæraleik, óvæntum
uppákomum og jólafíling á heimsmælikvarða.
Skautasvellið á Ingólfstorgi
Hvar: Ingólfstorgi.
Hvenær: 1. desember út jólamánuðinn.
Um: Ingólfstorg mun umbreytast í
Ingólfssvell. Jólaþorp mun rísa í
kringum Ingólfssvellið þar sem
hægt verður að kaupa m.a. veitingar og útivistarfatnað. Jólaskreytingar og jólatónlist sjá svo um að
skapa rétta jólaandann. Enginn aðgangseyrir er á svellið. Hægt er að
leigja saman skauta og hjálm og
barnagrindur. Boðið er upp á að
bóka svellið fyrir skóla- og fyrirtækjahópa.
Jólakaffi Hringsins
Hvar: Harpan tónleikahús.
Hvenær: 2. desember frá 13.30 –
17.00.
Um: Hið árlega jólakaffi Hringsins
sem og Jólahappdrættið verður í
Hörpu. Allt er heimabakað af
Hringskonum. Skemmtiatriði í boði.
Jólaþorpið í Hafnafirði
Hvar: Strandgötu 24b, Hafnarfirði.
Hvenær: 2. desember 2018 kl.
12.00-17.00.
Um: Jólaþorpið verður opið alla
laugardaga og sunnudaga á aðventunni frá kl. 12-17 og iðar af lífi og
fjöri í kringum jólin. Allir eru velkomir í miðbæ Hafnarfjarðar að
njóta skemmtidagskrár á Thorsplani, kíkja í litlu jólahúsin og verslanir, veitingastaði og söfn bæjarins
í nágrenninu. Litlu fagurlega
skreytt jólahúsin í Jólaþorpinu í
Hafnarfirði eru orðin landsþekktur
söluvettvangur fyrir ýmiss konar
gjafavöru, handverk og hönnun sem
tilvalið er að setja í jólapakkann
ásamt gómsætum veitingum til að
borða á staðnum og ljúfmeti til að
taka með heim á veisluborðið.
Dúkkulísur - Enn og aftur jól
Hvar: Bæjarbíó Hafnarfirði.
Hvenær: 5. desember
kl. 21.00.
Um: Hinar einu sönnu Dúkkulísur

Ljósmynd/Thinkstockphotos

Það er margt spennandi hægt að gera fyrir jólin á þessu ári. Eitt af því er að kaupa gjafir og skraut á jólamörkuðum víðs vegar á landinu.

ætla að endurtaka leikinn og halda
jólatónleika í ár! Dúkkulísurnar láta
sér það ekki nægja heldur kynna
þær einnig glænýja jólaplötu – Jól
sko! – til sögunnar. Og eins og allir
vita er ekki hægt að halda jól án
Pálma Gunnarssonar, sem verður
heiðursgestur tónleikanna. Gömlu
góðu jólalögin verða líka rifjuð upp
og að sjálfsögðu nóg af rokki –
Pamela í Dallas rokk og ról!
Lamadýrajól - Jólatónleikar
Söngfjelagsins
Hvar: Skálholtskirkju og Langholtskirkju.
Hvenær: 8. desember og 9.
desember.
Um: Söngfjelagið heldur áttundu
jólatónleikana sína á þessu ári.
Þemað í ár kemur frá SuðurAmeríku og verða flutt tvö verk eftir argentínska tónskáldið Ariel
Ramirez, annars vegar hin þekkta
Kreólamessa „Misa Criolla“ og hins
vegar helgisagan um fæðingu Krists
„Navidad Nuestra“. Þá verða flutt
nokkur vel valin suður-amerísk jólalög. Samkvæmt hefð Söngfjelagsins

Maria Nila hárvörur
100% vegan
Með kaupum á sjampó og næringu
fylgir með 100% vegan handsápa

Þú ﬁnnur sölustaði inni á www.regalo.is/maria-nila

verður einnig frumflutt nýtt íslenskt jólalag. Það er samið í suðuramerískum anda af Hjörleifi
Hjartarsyni kórfélaga, sem einnig
er annar meðlima tvíeykisins Hundur í óskilum.
Hýr jól
Hvar: Neskirkja.
Hvenær: 12. desember kl. 19.30.
Um: Jólasnjórinn verður í regnbogalitunum á jólatónleikum Hinsegin kórsins í Neskirkju. Hýrir jólatónar í bland við dægurtónlist og
popp. Óðinn Valdimars, David Bowie, Olly Murs, Tsjaíkovskí og allt
hitt sem þú þarft til að njóta jólaundirbúningsins.
Kórinn syngur undir stjórn
Helgu Margrétar Marzellíusardóttur en meðleikari kórsins er
Jón Birgir Eiríksson.
Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar
Íslands
Hvar: Eldborg, Hörpu.
Hvenær: 15. des. 2018 kl. 14.00.
Um: Á þessum hátíðlegu fjölskyldutónleikum verður skyggnst inn í íslensku baðstofuna þar sem gömlu
jólasveinarnir og jólakötturinn hafa
hreiðrað um sig. Einnig verður gullfalleg jólatónlist Jórunnar Viðar í
forgrunni, en tónskáldið hefði fagnað 100 ára afmæli á þessu ári.
Nemendur úr Listdansskóla Íslands túlka Jólakött Ingibjargar
Þorbergs og Jólaóð Gunnars Þórðarsonar og Stúlknakór Reykjavíkur
og Litlu sprotarnir flytja sígilda
jólasöngva ásamt Valgerði Guðnadóttur og Kolbrúnu Völkudóttur.
Ungir lúðraþeytarar koma fram
með hljómsveitinni og Bjöllukór
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
hringir inn jólin og flytur jólalög
fyrir og eftir tónleikana.
Kynnir er trúðurinn Hildur, leikinn af Katrínu Halldóru Sigurðardóttur, einni ástsælustu leikkonu
landsins. Hljómsveitarstjóri er
Bernharður Wilkinson. Tónleikarnir
eru túlkaðir á táknmáli.
Jólamarkaðurinn í Hjartagarðinum
Hvar: Hjartagarðurinn, Smiðjustígur 4, 101, Reykjavík.
Hvenær: 13. og 14. desember sem

og 20. og 21. desember (fimmtudaga og föstudaga) 16.00-22.00 15.
og 16. desember sem og 22. desember (laugardaga og sunnudaga)
13.00-22.00 23. desember (Þorláksmessa/sunnudagur) 13.00-23.00.
Um: Jólamarkaður að evrópskri
fyrirmynd.
Fjölbreytt handverk, götugómsæti, söngur og gleði.
Jólamarkaður Búrsins
Hvar: Harpan
Hvenær: 15. og 16. desember. Frá
kl. 11.00 til kl. 17.00.
Um: Markaðurinn er á jarðhæð í
Hörpu, í Flóa og Norðurbryggju.
Einstök jólastemning og tilvalið að
kaupa inn góðgæti fyrir jólahátíðina beint af framleiðenda. Hvort
sem er til eigin nota eða til gjafa.
Matarhandverk er jólagjöfin í ár að
mati margra. Aðgangur ókeypis.
Jólamarkaður Skógræktarfélags
Reykjavíkur
Hvar: Heiðmörk
Hvenær: 15.12. kl. 12.00-17.00
Um: Heimsókn á jólamarkað Skógræktarfélags Reykjavíkur hefur
fest sig í sessi sem aðventuhefð hjá
ótal fjölskyldum. Auk handverksog hönnunarmarkaðar og Jólatréssölu og alltaf heitt á könnunni.
Keyrt er inn í Heiðmörk við Rauðhóla.
Þrjár systur jólatónleikar
Hvar: Salurinn Tónlistarhús.
Hvenær: 15. desember kl.
20.00.
Um: Systurnar, Ingibjörg, Þórunn
og Dísella Lárusdætur eru mikil
jólabörn og húmoristar. Þær
hlakka mikið til að syngja vel valin
lög fyrir tónleikagesti í Salnum í
Kópavogi. Í desember eru níu ár
síðan þær héldu síðast jólatónleika,
en þeir voru einmitt líka í Salnum.
Þar sem systurnar eru mikið á
flakki út um allan heim hefur tækifæri til jólatónleikahalds ekki gefist fyrr en nú. Þær ætla að flytja
lög úr öllum áttum, uppáhalds lög
af ferlinum, nokkur lög af jólaplötunni Jólaboð, sem kom út 2004 og
splunkunýjar útsetningar af þekktum smellum!

Þú veist… svona jóla.
Hvar: Langholtskirkju.
Hvenær: 18. desember klukkan
18.00.
Um: Þrír kórar og söngsveit blása
til jólalagastórveislu í Langholtskirkju.
Kórarnir eru Karlakórinn Esja
undir stjórn Kára Allanssonar,
Kvennakórinn Katla undir stjórn
Lilju Daggar Gunnarsdóttur og
Hildigunnar Einarsdóttur og
Drengjakór Reykjavíkur undir
stjórn Helga Rafns Ingvarssonar.
Auk þeirra kemur söngsveitin
OLGA Vocal Ensemble alla leið frá
Utrecht í Hollandi.
Saman flytja þau sín uppáhaldsjólalög með hátíðarbrag og senda
ykkur út í hátíðarnar í hátíðarskapi.
Möndlubásinn verður á staðnum
með góðgæti að tónleikum loknum.
Mozart við kertaljós
Hvar: Hafnarfjarðarkirkju.
Hvenær: 19. desember kl. 21.00
Um: Camerarctica heldur sína árlegu kertaljósatónleika í kirkjum nú
rétt fyrir jólin og verða fyrstu tónleikarnir í Hafnarfjarðarkirkju.
Hópurinn hefur leikið ljúfa tónlist
eftir Mozart í tuttugu og fimm ár og
þykir mörgum ómissandi að koma
úr miðri jólaösinni inn í kyrrðina og
kertaljósin í rökkrinu. Hópinn skipa
að þessu sinni þau Ármann Helgason klarinettuleikari, Hildigunnur
Halldórsdóttir og Bryndís Pálsdóttir fiðluleikarar, Svava Bernharðsdóttir víóluleikari og Sigurður
Haldórsson sellóleikari.
Julevenner Emmsjé Gauta Fjölskyldusýning
Hvar: Háskólabíó.
Hvenær: 22. desember kl. 17.00.
Um: Emmsjé Gauti hringir inn jólin
ásamt fríðu föruneyti með skemmtilegri mixtúru af rapp og jólatónleikum. Rappsenan á Íslandi hefur aldrei verið stærri og er því
kærkomið að rappunnendur fái sinn
skerf af jólageðveikinni.
Ásamt Emmsjé Gauta koma fram
Aron Can, Birnir, Salka Sól, Páll
Óskar, Sigga Beinteins og Bartónar.
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JÓLATÓNLEIKAR
MÓTETTUKÓRS HALLGRÍMSKIRKJU
SUNNUDAGINN 2. DES. KL. 17
ÞRIÐJUDAGINN 4. DES. KL. 20
FLYTJENDUR:
MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU
AUÐUR HAFSTEINSDÓTTIR FIÐLUEINLEIKUR
BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON ORGEL
STJÓRNANDI: HÖRÐUR ÁSKELSSON

2. DES. KL. 11
Hátíðarmessa á fyrsta sunnudegi í aðventu við upphaf
nýs kirkjuárs. Dr. Sigurður Árni Þórðarson og sr. Irma Sjöfn
Óskarsdóttir þjóna fyrir altari. Jólasöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar
hefst formlega í messunni og einnig verður haldið upp á 70 ára
afmæli kapellunnar í kórkjallara Hallgrímskirkju.

Á hinum árlegu og sívinsælu jólatónleikum Mótettukórs Hallgrímskirkju er í ár boðið upp á
undurfallega tónlist þar sem áhersla er lögð á undur og dulúð jólanna í bland við þekkta aðventuog jólasálma.
Meðal annarra fagurra verka er Íslandsfrumflutningur á Magnificat eftir Sigurð Sævarsson, Slá
þú hjartans hörpustrengi eftir J.S. Bach og hið hrífandi O magnum mysterium eftir Olav Gjelo,
þ.s. fiðlueinleikur fléttast saman við a cappella kórsönginn. Auður Hafsteinsdóttir, einn fremsti
fiðluleikari landsins, leikur einnig í samleik með Klais-orgelinu.

HÁDEGISJÓLATÓNLEIKAR
MEÐ SCHOLA CANTORUM

Hrífandi aðventutónlist flutt og kveikt á fyrsta aðventukertinu.
Mótettukór Hallgrímskirkju syngur undir stjórn Harðar
Áskelssonar. Björn Steinar Sólbergsson leikur á Klaisorgel Hallgrímskirkju. Barnastarf. 37. starfsár Listvinafélags
Hallgrímskirkju hefst með hátíðarmessunni.

2. DES. KL. 12.15 VIÐ
MESSULOK
Sigurborg Stefánsdóttir sýnir ný
verk í forkirkju Hallgrímskirkju.
Umsögn listakonunnar: „Skáldað í
pappír–eins konar ljóðræn útfærsla
á sköpunarverkinu.” Sýningarstjóri
er Rósa Gísladóttir. Sýningin stendur
til 4. mars 2019. Aðgangur ókeypisallir velkomnir.

16. DES. SUNNUDAGUR KL. 17
Lára Bryndís Eggertsdóttir organisti Hjallakirkju flytur stemningsríka
orgeltónlist eftir J.S. Bach, Corelli, Daquin, Brahms, Guilmant og
Pietro Yon.
Aðgangseyrir: 3.000 kr., afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í
Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

21. DES. FÖSTUDAGUR KL. 12
Góður tími til að fylla sálina friði og hátíðleika jólanna undir fögrum söng kórsins, þegar
jólahelgin er að ganga í garð.
Flytjendur: SCHOLA CANTORUM, kammerkór Hallgrímskirkju og einsöngvarar úr röðum
kórfélaga. Stjórnandi er Hörður Áskelsson. Heitt súkkulaði í suðursal að tónleikunum loknum.
Aðgangseyrir: 3.000 kr., afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi
Hallgrímskirkju

30. DES. SUNNUDAGUR KL.17
31. DES. GAMLÁRSDAGUR KL. 16 ATH. NÝ TÍMASETNING!
Tveir afburða ungir íslenskir trompetleikarar koma frá New York og París til að færa okkur
hátíðarstemmningu áramótanna í samleik við Klais- orgelið. Einir vinsælustu tónleikar ársins eru
nú haldnir í 26. sinn.
Flytjendur: Baldvin Oddsson trompetleikari, Jóhann Nardeau trompetleikari og Björn Steinar
Sólbergsson orgelleikari.
Aðgangseyrir: 4.500 kr. 50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi
Hallgrímskirkju.

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

listvinafelag.is

-25%
• Inni- & útiseríur • Inni- & útiljós • Jólaljós

Gildir til
5. des

Tilboðsverð
Laser jólaljós
Laser jólalýsing sem drífur allt
að 7,5 metra, hægt að stilla
allskonar mynstur. Tímastillir til að spara rafmagn.
8 mismunandi
mynsturstillingar.

40% 4.197
51880638

Almennt verð: 6.995

Komdu og skoðaðu Lemax jólaþorpið í Breidd og Akureyri

Tilboðsverð
Heyrnartól
Öflug en fislétt Bluetooth
heyrnartól. JBL Pure Bass
sound. Tíðnisvið: 20Hz -20kHz.
Innbyggður míkrafónn.
Allt að 11 klst rafhlaða.
Samanbrjótanleg.

6.995
65103451

Djúpsteikir

Blandari

með AirFryer, 2l.
hitatæki.

Hágæða „ThermoSafe“kanna. Fyrir heitar súpur
eða kalda drykki.
Kannan tekur 2,3 lítra.

7.995

12.895
MMB42G0B

Almennt verð: 17.495

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

65103471

„Low-fat“
steiking

Tilboðsverð
Stjarna
Line 36cm brass,
kopar eða króm

4.796
51880737-739

Almennt verð: 6.395

Tilboðsverð
Ljósahringur
Curly, 45cm brass,
króm eða kopar

5.771
51880740/1/2

Almennt verð: 7.695

32%

Tilboðsverð
LED útisería

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Jólaljós

Hálfhringur

Quattro 4 LED hvítt eða grátt

Snowflake
hálfhringur 57cm

11.995

Almennt verð: 5.195

51880535

Almennt verð: 17.695

Almennt verð: 6.395

Tilboðsverð

3.896
51880402

4.796

51880781/2

SYSTEM 24, 3x0,4m,
49 ljós, tengjanleg.

Hægt að tengja
saman margar
seríur

Tilboðsverð

Matvinnsluvél

Hrærivél

800 W. 2,3 lítra gegnsæ
skál út plasti. Tætir, þeytir,
rífur og sker. Tvö hraðastig.
Örugg í notkun og aðeins
í gang ef lok er í læstri
stöðu.

500 W öflugur mótor.
Fjórar hraðastillingar.
Hrærir, hnoðar og þeytir.
Skálin tekur 4 lítra og er
með loki.

13.895

10.495

65742022

MCM3110W

Almennt verð: 17.895

Almennt verð: 13.895

Örbylgjuofn
700w, 20l. 25,4 cm snúningsdiskur.
Afþýðing, 5 stillingar á örbylgjustyrk,
10 „auto cook“ stillingar. Hvítur.
43.5x34.5x25.4cm

9.995
65103464

Tilboðsverð
Tilboðsverð
Kaffivél
Hvít 1200W kaffivél.
Afl:1000-1200W. Aroma
kanna með hertu gleri fyrir
10/15 bolla(1,25L).

Tilboðsverð

14,4V með skafti. Tvær
ryksugur í einu tæki:
Ryksuga með skafti og
handryksuga. Hleðsla
dugar í allt að 35 mínútur

19.895
65742046

Almennt verð: 25.895

Krómuð, 1,7L 2000W
frá Bosch. 1850-2200W.
Þráðlaus 360°. Ketill
slekkur sjálfkrafa þegar
vatn hefur soðið.

Almennt verð: 8.895

Almennt verð: 11.895

Ryksuga

Hraðsuðukanna

Hvít 1090W brauðrist
frá Bosch Tekur
tvær brauðsneiðar.
Rafeindaskynjari tryggir
jafna ristun fyrir þunnar
sem þykkar sneiðar.

65742036

65742035

Tilboðsverð

Brauðrist

6.495

7.895

Ryksuga
Compaxx. 600 W. Mjög
lítil orkunotkun en
frammistaða á við 2400 W
ryksugu. Hljóðlát: 80 dB

12.895
BZGL2A310

Almennt verð: 17.895

Tilboðsverð

7.895
65742039

Almennt verð: 9.995

