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BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI
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HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500

www.errea.is

Gleðileg jól!

Næsta 
blað

11. janúar 2023
Stefnt er að því að fyrsta 

blað á nýju ári komi út mið
vikudaginn 11. janú ar. 

Skila þarf efni og auglýs ing
um eigi síðar en föstu daginn 
6. janúar.

Blaðið mun koma út að 
jafn aði mánaðarlega.
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Nú er komið að lokum fyrsta 
árs núverandi bæjarstjórnar sem 
tók við eftir kosningar í vor. 
Töluverðar breytingar urðu í 
bæjarstjórninni þó sömu flokkar 
og áður hafi kosið að mynda 

með sér samning um að sitja nánast einir að völd
um. Ekkert í sveitarstjórnarlögum segir að eftir 
kosn ingar eigi flokkar að mynda meiri eða 
minnihluta, aðeins, í tilviki Hafnarfjarðarkaupstaðar 
(sem bæjarfélagið heitir lögformlega), eigi þeir 11 
sem kosnir voru að mynda bæjarstjórn saman. Það 
þætti undarlegt í flestum félögum ef aðeins hluti 
stjórnarmanna fengi að vera með í ákvarðanatöku.

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 var loks samþykkt 
í síðustu viku en til samanburðar þurfa dönsk 
sveitarfélög að samþykkja sínar fjárhagsáætlanir 
um tveimur mánuðum fyrr. Þrátt fyrir svona síðbúna 
áætlun hefur sést að bæjarstjórn geri strax í janúar 
viðauka við áætlunin eins og ekkert væri sjálfstætt.

Veltufé frá rekstri Ahluta bæjarsjóðs, sem er 
rekstur sveitarfélagsins, er langt í að það nái að 
duga upp í afborganir skulda. Samt er fullyrt að við 
séum í góðum málum. Hvað er rétt? 

Bæjarbúum er sagt að „fasteignagjöld“ lækki! 
Miklu ryki er kastað í augu bæjarbúa með þessu 
hugtaki. Hvað eru fasteignagöld? Sumir segja að 
það sé það sem rukkað er inn á fasteignagjaldaseðli 
sveitarfélagsins. Þar er blandað saman skatti og 
gjöldum fyrir keypta þjónustu. En þá er meira sem 
mætti kalla fasteignagjöld; rafmagn, hitaveita, 
brunatrygging og jafnvel fleira.

Bæjarfulltrúar verða að læra að það er ekki hægt 
að rugla saman fasteignaskatti og gjöldum eins og 
vatnsgjaldi, fráveitugjaldi og sorphirðugjaldi, 
þjónustu sem aðeins er heimilt að innheimta fyrir á 
grunni kostnaðar. Ekki er heimilt að nota þessi gjöld 
sem skatt. Því skýtur skökku við að bæjarstjóri geti 
fullyrt að þar sem fasteignamat hækki (um 20%) þá 
sé verið að lækka vatnsgjald og fráveitugjald til að 
koma á móts við þá hækkun. Nei, það er verið að 
lækka vatnsgjald og fráveitugjald af því að það 
hefur verið oftekið! Í raun eigum við bæjarbúar 
kröfu á að oftekið gjald verði endurgreitt. Það hefur 
áður gerst í þessu sveitarfélagi að bæjarfélagið hafi 
þurft að endurgreiða oftekið vatnsgjald.

En fjárhagsáætlanir og ársreikningar sveitarfélaga 
eiga ekki að vera einhver tilraun til að fegra hlutina, 
heldur eiga að sýna glögga mynda af stöðu mála og 
áætlunum. Hversu oft höfum við ekki séð að 
samþykkt er að fara í ákveðnar framkvæmdir án 
þess að gerð hafi verið grein fyrir hver áætlaður 
heildarkostnaður verði?

Auglýsendum og samstarfsfólki þakka ég 
ánægjulegt samstarf, hvatninguna og stuðninginn 
og óska bæjarstjórn, bæjarbúum og lesendum 
öllum gleðiríkrar jóla hátíðar. 

Guðni Gíslason ritstjóri. 
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Allar nánari upplýsingar má finna á frikirkja.is og á facebooksíðu kirkjunnar.

Aðfangadagur jóla 24. desember
HÁTÍÐARGUÐSÞJÓNUSTA KL. 18

JÓLASÖNGVAR Á JÓLANÓTT KL. 23:30

Jóladagur 25. desember
FJÖLSKYLDUMESSA KL. 14

Gamlárskvöld 31. desember
HÁTÍÐARGUÐSÞJÓNUSTA Á HRAFNISTU KL. 16

HÁTÍÐARGUÐSÞJÓNUSTA KL. 18

Jól í FríkirkjunniJól í Fríkirkjunni

Jólatréð á Thorsplani er normanns þinur úr garði 
Margretar Wieboldt frá Ihlienworth og er gjöf 
Cuxhavenborgar til vinabæjarins Hafnarfjarðar.

Í 32 ára hefur Cuxhavenborg sent Hafnfirðingum 
jólatré, sem lengst af var staðsett við suðurhöfnina, en 
eftir að samkomulag varð við vinabæinn Frederiksberg 
í Danmörku um að það væri ekki umhverfisvænt að 
flytja tré svona á milli landa, tók Cuxhaven við 
keflinu. Hefur tréð því síðustu árin staðið og lýst upp 
umhverfi sitt á miðju Thorsplaninu og verið þannig 
miðpunktur Jólaþorpsins.

Í ár var ákveðið að opna Jólaþorpið viku fyrr en 
venjulega og var sagt að afsláttardagur kenndur við 
föstudag væri ein ástæðan.

Það láðist þó að láta gefendur vita og höfðu þeir 
skipulagt komu sína fyrstu helgi á aðventu að venju. 
Því var enginn fulltrúi gefenda þegar bæjar
ráðsformaður kveikti á ljósunum og urðu að láta sér 
það nægja að horfa á fallegt tréð viku síðar.

Jólatré úr þýskum garði
Láðist að láta gefendur vita af breyttum tíma
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fjardarfrettir.is
hafnfirski fréttavefurinn

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

vertu hluti af honum!
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Helgihald um jól og áramót
24. desember kl. 17

Aftansöngur á aðfangadag
Kórinn Raust syngur undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg.

Prestur: Sr. Arnór Bjarki Blomsterberg
Organisti: Erla Rut Káradóttir.

26. desember kl. 9.30

Skokkmessa Hlaupahóps Hauka
Hlauparar eru velkomnir í messu og hlaup á eftir.

31. desember kl. 17

Aftansöngur á gamlársdag
Raust syngur undir stjórn Hrafnhildar Blomsterberg.

Prestur: sr. Bolli Pétur Bollason. 
Organisti: Erla Rut Káradóttir.

www.astjarnarkirkja.iswww.astjarnarkirkja.is

ÁSTJARNARKIRKJA VíðistaðakirkjaVíðistaðakirkja
Helgihald um jóla og áramót

Aðfangadagur jóla

Aftansöngur kl. 17Aftansöngur kl. 17
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn 

Sveins Arnars Sæmundssonar.  
Einsöngur: Þór Breiðfjörð.Einsöngur: Þór Breiðfjörð.

Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.Prestur: Sr. Bragi J. Ingibergsson.

Jóladagur

Hátíðarguðsþjónusta kl. 14Hátíðarguðsþjónusta kl. 14
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn 

Sveins Arnars Sæmundssonar. 
Einsöngur: Sólveig Sigurðardóttir 
Básúna: Ingibjörg Guðlaugsdóttir.

Prestur: Sr. Stefán Már Gunnlaugsson. 

Gamlársdagur

Helgistund kl. 17Helgistund kl. 17
Kór Víðistaðasóknar syngur undir stjórn 

Sveins Arnars Sæmundssonar.
Sr. Bragi J. Ingibergsson sóknarprestur.

www.vidistadakirkja.is
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ÞorláksmessuskataÞorláksmessuskata
23. desember kl. 12-15

Venju samkvæmt munum við bjóða upp á skötu Venju samkvæmt munum við bjóða upp á skötu 
á Þorláksmessu. Okkar kæru Íslendingum og á Þorláksmessu. Okkar kæru Íslendingum og 
áhugafólki um íslenska menningu er boðið  áhugafólki um íslenska menningu er boðið  

að fagna þessari skemmtilegu hefð.að fagna þessari skemmtilegu hefð.

Pantanir á ahansen.is og í síma 565 1130
A. Hansen | Vesturgötu 4 | ahansen.is | ahansen@ahansen.is

Jón Ingi Hákonarson bæjarfulltrúi 
Viðreisnar sagðist í bókun við afgreiðslu 
fjárhagsáætlunar Hafnarfjarðar kaup
staðar vera enn í jafn mikilli óvissu um 
lögmæti þess að snarlækka vatns og 
fráveitugjöld.

Segir hann framlagt lögfræðiálit skýri 
ekki á fullnægjandi hátt hvernig það 
getur talist lögum samkvæmt að breyta 
þjónustugjöldum svo mikið án þess að 
um sé að ræða umtalsverðar breytingar 
á undirliggjandi kostnaði. 

Lögræðiálitið hefur ekki verið birt 
með fundargerðum.

VERULEGA YFIRVERÐ
LÖGÐ ÞJÓNUSTA?
Telur hann margt benda til þess að 

umrædd þjónustugjöld séu ekki í 
samræmi við kostnað við veitingu 
þjónustunnar og annað hvort sé verið 
að undirverðleggja hana stórlega með 
þessum breytingum, eða hún hafi verið 
verulega yfirverðlögð undanfarin ár.

OFTEKIÐ GJALD
F.v. bæjarstjóri Haraldur L. Haralds

son sagði á sínum vatnsgjald bæjarins 

oftekið og það þyrfti að lækka það. 
Síðan þá hefur hagnaður Vatnsveitunnar 
ekki lækkað skv. ársreikningum 
Hafnarfjarðarbæjar, en þess ber þó að 
geta að Vatnsveitan er ekki gerð upp 
sem sjálfstætt fyrirtæki.

Samgöngu og sveitarstjórnarráðu
neytið gaf í maí 2021 út leiðbeiningar 
um ákvörðun vatnsgjalds skv. 10. gr. 
laga um vatnsveitur nr. 32/2004 þar 
sem nákvæmlega er lýst hvernig reikna 
eigi út vatnsgjald og fylgdi sérstakur 
viðauki um aðferðina.

RÚMMETRAGJALD VATNS 
HÆKKAR UM ÁRAMÓTIN!
Það vekur athygli að á sama tíma og 

vatnsgjald, sem miðað er við fasteigna
mat, lækkar á íbúðarhúsnæði, helst það 
óbrett á atvinnuhúsnæði. Þeir sem 
kaupa vatn skv. raunnotkun, þurfa hins 
vegar að greiða 36% hærra gjald fyrir 
hvern rúmmetra af vatni á næsta ári, því 
gjaldið hækkar úr 28 í 38 kr.

Þá lækkar fráveitugjald heldur ekki á 
atvinnueignum á meðan það lækkar um  
19,8% fyrir íbúðarhúsnæði.

Af hverju var vatns
gjaldið lækkað?

Bæjarfulltrúi í óvissu með lömæti

hfj.is/sund

Gleðilega hátíð!

Opnunartímar sundlauga
um jól og áramót

23.des - Þorláksmessa  6.30-17   6.30-17

24.des - Aðfangadagur  8-13    Lokað

25.des - Jóladagur   Lokað    Lokað

26.des - Annar í jólum  8-17    Lokað 

31.des - Gamlársdagur  8-13    Lokað

1. jan ´23 - Nýársdagur  Lokað    Lokað

Ásvallalaug og 
Suðurbæjarlaug  

Komdu í sund!

Sundhöll 
Hafnarfjarðar
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Það er greypt í minni mitt þegar 
jólin gengu í garð í fyrsta skipti. Þá 
kynntist ég jólaandanum, sennilega 4 
ára gamall. Daginn áður, á Þorláks
messu vildu foreldrar mínir af 
einhverjum ástæðum koma okkur 
bræðrum sem fyrst í rúmið, sem hefur 
sjálfsagt gengið vel því þá var ekki 
nein sérstök eftirvænting í barns
huganum; þessi dagur var ekki svo 
ólíkur öðrum. 

En svo kom aðfangadagur og þá lá 
eitthvað í loftinu, stofan var læst eins 
og helgur leyndardómur. Það var farið 
til kirkju klukkan sex og þegar heim 
var komið aftur var pabbi allt í einu 
með lykilinn að jólunum í höndunum. 
Hann opnaði stofudyrnar og dýrð 
jólanna blasti við. Allt var öðruvísi en 
venjulega, fallega skreytt og innst í 
horninu blasti við stórt tré með 
marglitum ljósum og undir því for
vitnilegir pakkar í öllum stærðum og 
gerðum. Jólin voru gengin í garð.

Þá stóðu jólin aðeins yfir í tæpar 
tvær vikur, eða fram á Þrettándann, og 
voru sannkölluð hátíð, en nú virðist 
búið að gera jólin að árstíð eða jafnvel 
heilli vertíð. Jólaauglýsingar birtast í 
útvarpi og á samfélagsmiðlum frá 
byrjun október og á svipuðum tíma 
sjást fyrstu jólaskreytingarnar sem svo 
fjölgar hratt út um borg og bý. 

Það sem áður var á jólum mikil
fenglegt og upphafið í einfaldleika 
sínum og hreif barnsálir á öllum aldri 
inn í hátíð, sem skar sig úr venjulegum 
daggangi tilverunnar, hefur nú verið 
teygt á alla kanta og þynnt svo út að 

það virðist engin hátíð lengur í 
eiginlegri merkingu þess orðs.

En það er samt eitt sem ekki breytist 
sem betur fer  og mun aldrei gera. Og 
það er boðskapur jólanna, inntak 
þeirra og merking fyrir líf hverrar 
manneskju í tímanlegum heimi. Á 
jólunum fögnum við fæðingu Frelsar

ans og opnum hjarta okkar fyrir 
honum er hann knýr dyra. Og ef við 
gerum það þá erum við allt í einu 
komin með lykilinn að jólunum í 
hendurnar, getum opnað stofu híbýla 
okkar og hleypt gestinum inn, svo 

jólaandinn fái fyllt hvern krók og 
kima. 

Og þá skiptir ekki máli hvernig 
skreytingarnar eru, miklar eða litlar, 
eða hvernig líðan okkar er, góð eða 
slæm, því Jesús kemur þangað sem 
hann er boðinn velkominn og gerir 
hvern dag að hátíð óháð ytra umhverfi.

Í sveit bernsku minnar sáust sjaldan 
jólaljós eða skreytingar á aðventunni; 
það var kannski hægt að sjá einn eða 
tvo músastiga í kaupfélaginu og svo 
auðvitað jólapóstkassa sveitarinnar 
sem þar var staðsettur og klæddur 
með jólapappír. Og svo voru það líka 
litlu jólin í heimavistarskólanum sem 
ég upplifði þegar ég var kominn á 
skólaaldur. 

Annars minnti fátt á að jólin væru 
framundan nema svolítið leyndar
dómsfullt pukur foreldranna og 
dularfullir pokar inni í svefnher bergis
skáp, sem okkur var reyndar bannað 
að opna. En svo komu jólin inn úr 
dyrunum klukkan sex á aðfanga
dagskvöld um leið og hátíðin var 
hringd inn. Í því ljósi er svo auðvelt að 
skilja orðin „að jólin gangi í garð“, því 
þau bókstaflega komu á ákveðnum 
tíma. Og þá var hátíð. 

Og vissulega eru jólin enn hátíð, því 
þrátt fyrir ytri umbúnað þá koma jólin 
sjálf alltaf á sínum tíma, ganga í garð 
eins og fyrir einhverja töfra. Og þegar 
við finnum þau koma skulum við 
opna dyrnar, hleypa þeim inn og leyfa 
þeim að fylla huga og sál af himneskri 
dýrð, friði og fögnuði.

Megi jólin ganga í garð hjá þér og 
algóður Guð færa þér sanna hátíð!

Bragi J. Ingibergsson 
sóknarprestur í Víðistaðakirkju

Jólahugvekja sr. Braga J. Ingibergssonar, sóknarprests í Víðistaðakirkju

Sr. Bragi J. Ingibergsson
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Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Jólin ganga í garðJólin ganga í garð

Félagar í Lionsklúbbi Hafnarfjarðar 
mættu í Hellisgerði fyrir skömmu og 
færðu Mæðrastyrksnefnd inneignarkort 
hjá Fjarðarkaupum og er þetta í annað 
sinn nú fyrir jólin sem klúbburinn 
styrkir nefndina en klúbburinn hefur nú 

í samstarfi við Fjarðarkaup styrkt 
nefnd ina um 1,8 milljónir kr.

Tók Ásta Eyjólfsdóttir, formaður 
Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar, við 
höfðinglegum framlögum til nefndar
innar, ekki aðeins frá Lionsklúbbi 
Hafnarfjarðar heldur einnig frá Lions

Lions og Fjarðar kaup 
styrkja rausnarlega

klúbbnum Kaldá sem færði Mæðra
styrks  nefnd einnig inneignarkort í 
Fjarð ar  kaupum og sagði Ásta Eyjólfs
dóttir þetta gríðarlega mikilvæga styrki 

sem Lionsklúbbarnir veittu enda veitti 
ekki af. Sagði hún að nefndin hafi fyrir 
síðustu jól veitt 280 styrki til þeirra sem 
áttu um sárt að binda í Hafnarfirði.

Úlfur Atlason, formaður Lionsklúbbs Hafnarfjarðar, afhenti Ástu Eyjólfsdóttir 
styrkinn.

Ólöf Helga Júlíusdóttir, formaður verkefnanefndar, afhenti Ástu Eyjólfsdóttur, 
formanni Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar styrkinn.
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Hjartans
hátíðarkveðjur
Bæjarstjórn og starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar sendir íbúum og 
gestum heilsubæjarins Hafnarfjarðar hugheilar hátíðarkveðjur 
með hjartans þökk fyrir samstarf og  samveru á árinu sem er að 
líða. Megi nýtt ár færa okkur fögnuð, frið og hamingju.

hafnarfjordur.is

Sjáumst hress á nýju ári heima í Hafnarfirði

Starfsfólk Bæjarbakarís óskar 
viðskiptavinum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.

Þökkum viðskiptin 
á liðnum árum.
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Íslendingar hafa lengi trúað á drauga. 
Sumar draugasögur eru hroðalegar og 
enda jafnvel með blóðsúthellingum en 
aðrar eru saklausari. Þeir sem deyja 
með voveiflegum hætti eða ósáttir er 
hættar við að ganga aftur og ást og 
hatur er því algengur hvati í drauga
sögum. 

Í bókinni Draugaslóðir á Íslandi eftir 
Símon Jón Jóhannsson eru um 100 
draugasögur úr öllum landshlutum. 
Farinn er hringurinn kringum landið og 
sagðar draugasögur úr flestum sveitum. 
Hverjum stað fylgja ljósmyndir eða 
annað myndefni og staðbundin kort. 
Skemmtileg og fróðleg ferðahandbók. 
Ívar Gissurarson sá um myndaritstjórn.

Segir Símon Jón bókina í raun vera 
framhald af bókinni Hulduheimar sem 
hann gaf út árið 2020. Sú bók hefur að 
geyma um eitt hundrað huldufólkssögur 
úr öllum landshornum. 

Nýja bókin geymir þó aðeins lítið brot 
af þeim draug sögum sem til eru skráðar.

Símon Jón gefur út Draugaslóðir á Íslandi

FRÉTTASKOT 
UM JÓL OG 

ÁRAMÓT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
...eða notaðu formið á 

www.fjardarfrettir.is
Símon Jón Jóhannsson
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Veislumatur á jólaborðið

Allt fyrir 
jólin í Nettó

Jólabækurnar í ár

Leikföng fyrir alla aldurshópa

Minnum á 
Nettó Miðvangi 

og Selhellu

Opið 10-21 
alla daga
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Í Hafnarfirði eru starfandi tveir 
rótarýklúbbar, Rótarýklúbbur Hafnar
fjarðar sem var stofnaður 1946 og 
Rótarýklúbburinn Straumur sem var 
stofnaður 1997 sem þá var jafnt skip
aður konum sem körlum. Fyrsta konan 
gekk í Rótarýklúbb Hafnarfjarðar árið 
1998. 

Forsetar klúbba eru kjörnir til eins árs 
í Rótarý og þegar nýtt starfsár Rótarý 
hófst, 1. júlí sl. kom í ljós að þær konur 
sem tóku við embætti í Hafnar
fjarðarklúbbunum voru mæðgur. Rósa 
Kristjánsdóttir djákni tók við embætti í 
Rótarýklúbbnum Straumi og dóttir 
hennar, Kolbrún Benediktsdóttir  vara
héraðssaksóknari tók við embætti í 
Rótarýklúbbi Hafnarfjarðar.

Kolbrún gekk til liðs við Rórarý  
sumarið 2017. „Mér finnst félagsskap
urinn mjög skemmtilegur. Við fáum 
fjölbreytta gesti á fundi og ég hef því 
fræðst um allt milli himins og jarðar. 
Síðast en ekki síst er gott að geta látið 

gott af sér leiða,“ segir Kolbrún í viðtali 
við Fjarðarfréttir 

Hún segir það mjög gaman að þær 
mæðgur séu forsetar í rótarýklúbbunum 
í Hafnarfirði. „Við spjöllum oft um 

Rótarý og hvað klúbbarnir okkar eru að 
gera. Við gefum hvorri annarri ábend
ingar um góða og skemmtilega 
fyrirlestra og svo styðjum við hvor 
aðra.“ 

Rósa gekk einnig til til við liðs við 
Rótarý árið 2017, þó aðeins fyrr en 
dóttirin. Segir hún klúbbinn áhugavert 
samfélag sem felst í að við erum með 
frábæra fyrirlestra sem auðga víðsýni 
og þekkingu. „Við erum svo með 
klúbb fundi inn á milli þar sem við ræð
um okkar mál og tillögur um starfið. Í 
stóra samhenginu er Polioverkefnið  
(Baráttu Rótarý gegn lömunarveiki) 
sem, miðað við nýjustu fréttir, þarf að 
halda vakandi og vera með samfélags
legan stuðning af ýmsu tagi. Þá erum 
við í Straumi vonandi að fara af stað 
með skógræktarverkefni í samvinnu 
við Skógræktarfélag Hafnarfjarðar.“

Aðspurð segir hún það skemmtilega 
tilviljun að þær séu forsetar á sama 
tíma. „Við eigum samtal um verkefni 
og nýtum okkar sameiginleg tengslanet 
í öflun fræðslu á þeim fundum sem 
stjórnin ber ábyrgð á. Við viljum gjarn
an efla samstarf  klúbbanna og gaman 
væri að hittast öðru hvoru,“ segir Rósa 
í viðtali við Fjarðarfréttir.

Mæðgur forsetar í Rótarýklúbbum
Rósa og Kolbrún eru stoltir rótarýfélagar

Rósa Kristjánsdóttir ásamt umdæmisstjóra og nokkrum félögum sínum í Straumi. Kolbrún Benedikstdóttir tók á móti umdæmisstjóra Rótarý í sínum klúbbi.
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Skátar á jólahátíð við Skátalund
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PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI PIZZA HUT STAÐARBERGI 2–4, HAFNARFIRÐI

STÓR PIZZA 1. 590
PÖNNUTILBOÐ ALLA DAGA

PEPPERONI • HAWAII • MARGARITA
EF ÞÚ SÆKIR
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Á Íþróttahátíð 27. desember verða 
íþróttakarl og íþróttkona Hafnarfjarðar 
útnefnd og íþróttalið ársins valið.

Það er bæjarstjórn Hafnarfjarðar og 
íþrótta og tómstundanefnd sem veita 
viðurkenningar til íþróttafólks sem 
keppir með hafnfirskum liðum,  Íslands
 meistara, hópa bikarmeistara, Norður
landameistara, heimsmeistara og 
sérstakra afreka, ásamt vali á íþrótta
konu, íþróttakarli og íþróttaliði Hafnar
fjarðar á árinu 2022.

Eftirfarandi hafa verið tilnefnd:
AKSTURSÍÞRÓTTIR
Jóhann Ingi Fylkisson, AÍH
Telma Rut Hafþórsdóttir, AÍH

BOGFIMI
Guðbjörg Reynisdóttir, Bogf. Hrói 
Höttur
BORÐTENNIS
Magnús Gauti Úlfarsson, BH
Sól Kristínardóttir Mixa, BH
DANS
Nicoló Barbizi, DÍH
Sara Rós Jakobsdóttir, DÍH
FRJÁLSÍÞRÓTTIR
Aníta Hinriksdóttir, FH
Aníta Ósk Hrafnsdóttir, Fjörður
Hilmar Örn Jónsson, FH
GOLF
Axel Bóasson, Keilir
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, Keilir

HANDKNATTLEIKUR
Elín Klara Þorkelsdóttir, Haukar
HJÓLREIÐAR
Díana Björk Olsen, Hjólreiðafélagið 

Bjartur
Tómas Kári Björgvinsson Rist, 

Brettafélag Haf.
Þorsteinn Bárðarson, Hjólreiðafélagið 

Bjartur
SUND
Anton Sveinn McKee, SH
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, SH
Róbert Ísak Jónsson, Fjörður
TAEKWONDO
Leo Anthony Speight, Björk

FJÖGUR LIÐ TILNEFND
Frjálsíþróttalið, körfuknattleikslið, 

borðtennislið og badmintonlið eru 
tilnefnd til íþróttaliðs Hafnarfjarðar 
2022:
FH, meistaraflokkur karla og kvenna  í 

frjálsíþróttum
Haukar, meistaraflokkur kvenna 

körfuknattleik 
BH, karlalið í borðtennis
BH, badmintonlið

Hátíðin verður haldin í íþróttahúsinu 
við Strandgötu 27. desember og hefst 
kl. 18.

Tilnefnd til íþróttafólks Hafnarfjarðar
Fjögur lið eru tilnefnd til íþróttaliðs ársins 2022

Borgin Cuxhaven í Þýskalandi og 
Hafnarfjörður stofnuðu formlega til 
vinarbæjarsamstarfs á haustmánuðum 
1988 og hefur það vinabæjarsamband 
verið mjög virkt á margan hátt æ síðan. 

25. nóvember var afhjúpað söguskilti 
um vinabæina Hafnarfjörð og Cux
haven í Þýskalandi. Söguskiltið er stað
sett við „Kugelbake“ á strand stígnum 
við höfnina en í tilefni af 25 ára afmæli 
vinabæjarsamstarfsins, árið 2013, gaf 
þýska borgin Hafnarfjarðarbæ fjögurra 
metra háa eftirgerð af 30 metra háu 
siglingarmerki sem reist var árið 1703 
við ströndina nyrst í Neðra Saxlandi þar 
sem áin Saxelfur (Elbe) rennur í 
Norðursjóinn. 

Kugelbake er borgarmerki Cuxhaven 
líkt og vitinn er merki Hafnarfjarðar og 
tilvalið þótti að staðsetja söguskiltið við 
siglingamerkið til þess að útskýra betur 
tilurð þess. Um textagerð á skiltinu sá 
Björn Pétursson bæjarminjavörður og 
ljósmyndir á skiltinu tók Ólafur Már 
Svavarsson.

VIRKT VINASAMBAND  
TIL FJÖLDA ÁRA
Sem dæmi um frekari afrakstur 

vinabæjarsamstarfsins má nefna að árið 
1993 var vígt nýtt torg í miðborg Cux
haven sem hlaut nafnið „Hafnarfjördur 
platz“ og á Óseyrarsvæðinu í Hafnar

firði fékk við sama tækifæri ný gata 
nafnið „Cuxhavengata“. 

Strax við stofnun vinabæjarsam
starfsins árið 1988 var auk þess tekin 
ákvörðun um að stofna til svokallaðs 
„Cuxhavenlundar“ við Hvaleyrarvatn 
og hefur sú hefð skapast að þegar 
sendinefndir frá Cuxhaven koma 
hingað í heimsóknir gróðursetji fulltrúar 
þeirra hér tré þegar færi gefst enda 
hefur lundurinn stækkað mikið og 
gróið upp á undanförnum árum. 

Í tilkynningu frá Hafnarfjaraðrbæ 
segir að auk þessa hafi samstarfið verið 
mikið og gefandi í æskulýðs og íþrótta
málum, mennta og menningarmálum, 
á stjórnmálasviðinu og að ógleymdu 
viðskiptalífinu. 

Cuxhavenborg hefur árlega fært 
Hafn firðingum að gjöf jólatré sem lýst 
hefur upp á aðventunni, fyrst á 
suðurhöfninni en hin síðari ár í 
Jólaþorpinu á Thorsplani.

Söguskilti um 
vinabæi afhjúpað 

Frá afhjúpun skiltisins 25. nóvember sl.

Wilhelm Eitzen formaður vinabæjarfélagsins Cuxhaven-Hafnarfjörður og 
Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri við nýja skiltið.

www.fjardarfrettir.is

FRÉTTAVEFUR Hafnfirðinga
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NÝTUM ORKUNA
TIL AÐ FLOKKA
Umbúðagámur fyrir pappa og plastumbúðir 
og jólapappír á Orkunni 26. - 30. desember.

Kleppsvegi, Reykjavík
Suðurströnd, Seltjarnarnesi

 

Vertu með 
einstakt jólatré!

Björgunarsveit Hafnarfjarðar selur jólatré til  
að  fjármagna björgunarstarfið.

Þannig verða jólatrén okkar einstök,  því ef þú kaupir, þá bjargar þú!

Þú færð einstakt jólatré í Hvalshúsinu,  
 á horni Flatahrauns og Reykjavíkurvegar.

Opið alla daga fram að jólum!
Virka daga kl 13 - 21.30

Helgar kl 10 - 21.30



ó�a þér � þínum 
gleðilegra jóla!

Fjarðargötu 19 • sími 565 3949

Álfaskeiði 115 • www.bodunarkirkjan.is

Dalshrauni 16 • Hafnarfirði
www.dekkjasalan.is

587 3757

UMBOÐSSALA FYRIR NOTUÐ DEKK

www.flensborg.is

BATTERÍIÐ | ARKITEKTAR

Hvaleyarbraut 32 • www.arkitekt.is

Stapahrauni 1 • sími 555 4895
Bílaverk ehf.

Kaplahrauni 10 • sími 565 0708

Hjallahrauni 4 • www.adalskodun.is 2. hæð Firði • www.beautysalon.is

Flatahrauni 14 • www.bfh.is Gullhellu 1 • www.colas.is v/Haukahraun • www.dih.is

Melabraut 28 • sími 565 4111

as@domuseignir.is • 896 6076

Ársæll Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

v/ Krýsuvíkurveg • www.aihsport.is

Hringhellu 3 • www.fura.is

www.ferlir.is

fróðleikur um fornminjar

Óseyrarbraut 17 • www.kambur.is

Dalshrauni 10 • www.golfbudin.is

Flatahrauni  5a   •   sími 555 2050

Lónsbraut 2 • www.gaflarar.is

rafstöðvar ehf.

Rauðhellu 9 • 5654069 www.hafnarfjardarhofn.is
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Jólasveinninn í Helgafelli vaknaði af 
værum blundi. Hann settist fram á 
rúmstokkinn og geispaði óskaplega og 
teygði úr sér. Það var nú reyndar engin 
furða, því að nú var kominn fyrsti 
vetrardagur, en eins og þið vitið þá sofa 
allir jólasveinar frá þrettándanum og 
fram til fyrsta vetrardags.

Jólasveinninn klæddi sig í skyndi og 
opnaði sjónvarpið sitt, til þess að gæta 
að hvað börnin niðri í byggðinni 
hefðust að. „Það er nú einhver munur 
síðan ég fékk sjónvarpið,“ sagði hann 
við sjálfan sig. „Nú get ég setið hér og 
horft í sjónvarpið mitt og séð alla 
krakkana, í stað þess að hlaupa um allar 
jarðir og kíkja á gluggana.“

Í sjónvarpinu sá hann hvítt hús með 
rauðu þaki. Það var Móberg í 
Garðahreppi. Hann sá krakkana fjóra 
sitja inni í stofu. Þau voru að lesa og 
skoða blöð. Þá varð honum litið á 
kamínuna. „Já, nú skal ég reyna að 
gera það sem jólasveinarnir í útlöndum 
gera, “ sagði hann við sjálfan sig. „Ég 
heyrði það í útvarpinu einu sinni, að 
þeir færu niður um strompinn og settu 
jólagjafir í sokka sem hengdir eru á 
kamínuhilluna og ég sá einmitt svona 
jólasokka hér í fyrra. Ég vona að þau 
hengi þá aftur á hilluna núna á 
jólunum.“

Svo liðu dagarnir fram að jólum. 
Jólasveinninn var önnum kafinn við að 
búa til jólagjafir og að horfa í sjónvarpið 
sitt. Hann sá inn í öll hús í Garðahreppi 
og Hafnarfirði og miklu víðar. Stundum 

sá hann krakka sem voru óþekk, en þau 
voru nú sem betur fer ekki mörg og 
þegar jólin fóru að nálgast urðu öll börn 
miklu þægari. Því að allir vildu fá 
jólagjafir frá jólasveininum. Þegar 
aðfangadagur kom var poki jóla
sveinsins orðinn fullur og svo hélt hann 
af stað.

Jólasveinninn á heima einhvers 
staðar í toppinum á Helgafelli og hann 
fer alltaf í gegnum gatið á Helgafelli 
þegar hann fer niður í byggðina.

Þegar jólasveinninn var kominn 
svolítið niður fyrir Helgafell mætti 
hann trölli. „Sæll vertu,“ sagði Jóli, „og 
hver ert þú eiginlega?“ „Ég heiti Narfi 
nátttröll. Ég átti einu sinni heima í 
Valabóli, en síðastliðin fjögur hundruð 
ár hef ég staðið eins og klettur hérna 
utan í Valahnúkunum. Ég fór suður í 
Kleifarvatn að veiða eitt sinn en varð of 
seinn heim og sólin skein á mig svo að 
ég varð að steini“. „Já, nú man ég eftir 
þér,“ sagði Jóli. „Ég var nú bara 
jólasveinastrákur þegar þetta skeði, en 
nú er ég orðinn fjögurhundruð og 
fjórtán ára. En segðu mér annars hvað 
þú ert að gera hér núna“. „Jú sjáðu,“ 
sagði tröllið „ég er búinn að standa 
þarna svo agalega lengi að ég var 
orðinn dauðþreyttur í fótunum, svo að 
ég mátti til með að liðka mig svolítið. 
Ég skrapp áðan heim í gamla hellinn 
minn Valaból. Þar er nú orðið fínt 
maður. Það er komin hurð og allskonar 
fínirí, svo að mig dauðlangar að halda 
þar jólaveislu eins og í gamla daga, enn 
nú þekki ég ekki lengur neinn sem ég 
get boðið. Kannske getur þú hjálpar 
mér,“ sagði tröllið og klóraði sér 
vandræðalega í hraunskegginu. „Ég 
skal nú sjá til,“ sagði Jóli og kvaddi 
tröllið og hann flýtti sér af stað.

Þegar Jóli kom niður í Gráhelluhraun 
mætti hann tveimur litlum 
grænklæddum körlum. „Sælir verið 
þið,“ sagði hann „og hvaða fuglar eruð 
þið nú eiginlega?“ „Ég heiti 
Síðskeggur,“ sagði annar þeirra „og 
hann bróðir minn þarna heitir 
Stuttskeggur. Við erum dvergar og 
eigum heima hérna í Gráhellu“. „Rétt 
er nú það,“ sagði Jóli. „En heyrið þið 

mig annars. Hann Narfi nátttröll ætlar 
að halda jólaveislu í Valabóli. Viljið þið 
nú ekki vera svo góðir að koma, því að 
trölli greyið þekkir svo fáa og hefur 
ekki talað við nokkurn mann í fjögur 
hundruð ár“. Það vildu dvergarnir og 
svo kvaddi Jóli þá og þrammaði áfram.

Jólasveinninn var kominn niður á 
Svínholt, þegar hann sá einhverja 
skrýtna veru koma hoppandi á móti sér. 
Hann staðnæmdist, setti frá sér pokann 
og hló svo mikið að hann varð að halda 
um magann. „Ha, ha, sæll vert þú og 
ha, ha, ha hvað heitir þú?“ gat Jóli 
loksins stunið upp. Aldrei hafði hann 
séð svona skrýtinn karl. „Ég er 
tunglpúki,“ sagði karlinn, sem var eins 
og hjól í laginu. „Þú lítur út fyrir að vera 
skemmtilegur náungi,“ sagði Jóli „viltu 
ekki koma í jólaveislu til nátttröllsins í 

Valahnúkum?“ „Jú það vil ég,“ sagði 
tunglpúkinn og svo hoppaði hann og 
skoppaði sína leið, en jólasveinninn 
hélt áfram ferð sinni.

Jólasveinninn hafði ekki gengið lengi 
er hann mætti stórri og ljótri kerlingu. 
„Sæl Grýla mín,“ sagði hann. „Mikið 
ertu nú vesældarleg núna“. „Já það er 
nú von,“ sagði Grýla, „ég er nú nú búin 
að vera á flakki um allar sveitir frá 
morgni til kvöld um langan tíma og 
ekki fengið eitt einasta krakka krýli í 
pokann minn. Sko sjáðu. Hann er alveg 
tómur“.

„Já, Grýla mín,“ sagði Jóli, „blessuð 
jólin eru nú að koma og þá eru öll börn 
góð og þæg, svo að það er ekki von að 
þú finnir marga óþekka krakka þessa 
dagana. En heyrðu nú greyið mitt. 
Hann Narfi nátttröll ætlar að halda 
jólaveislu í Valabóli. Vilt þú ekki koma 
þangað, svo að þú farir ekki á mis við 
alla jólagleði í ár?“ Grýla var ósköp 
þakklát fyrir boðið og svo kvöddust þau 
og Jóli flýtti sér á stað því hann var 
búinn að tefjast svo oft á leiðinni. Hann 
sá nú ljósin í bænum, það var víða búið 
að kveikja á jólaljósum úti.

Jæja, þarna er þá Móberg. Það er best 
að fara þangað fyrst. Fyrir utan húsið á 
Móbergi stóð snjókarl. Jólasveinninn 
gekk til hans og heilsaði honum. „Sæll 
vert þú Snjólfur minn.“ „Komdu sæll,“ 
sagði Snjólfur snjókarl“. „Hvað er þú 
að gera hér um miðja nótt?“ „Það skal 

Jólasveinninn í Helgafelli
Samið af Þórarni Reykdal á næturvöktum í Íshúsi Reykdals um miðjan sjötta áratuginn

Framhald á bls. 19
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Árið 2022 er loksins árið sem við 
höfum náð að starfa án þess að þurfa að 
þola takmarkanir af einhverju tagi og 
fögnum við því verulega hér hjá Björg
unarsveit Hafnarfjarðar. Síðustu tveir 
mánuðir ársins eru alla jafna þeir 
annamestu í störfum sveitarinnar þegar 
kemur að fjáröflunum en jafnframt 
þegar kemur að útköllum því þrátt fyrir 
störf við fjáraflanir stökkva sömu aðilar 
af stað um leið og hjálparkallið kemur. 
Hjá sveitinni starfar mikill og góður 
hópur af vel þjálfuðu og öflugu fólki 
sem er til í að stökkva til aðstoðar og 
bjargar þegar mikið liggur við í öllum 
veðrum og vindum. 

SPORHUNDASTARF 
ÓSLITIÐ Í YFIR 60 ÁR!
Þá erum við svo heppin að hafa á að 

skipa öflugustu sporhundum landsins 
við erum nú með þrjá sporhunda, þó sú 
elsta sé komin í langþráð frí frá störfum, 
sem fara af stað í leitir að týndum 
einstaklingum allt árið um kring og út 
um allt land. Björgunarsveit Hafnar
fjarðar og þar áður Hjálparsveit skáta 
Hafnarfirði hafa þjálfað sporhunda 

óslitið frá árinu 1960. En það snýst ekki 
allt um sporhundana, því sveitin hefur á 
að skipa öflugu björgunarfólki á hinum 
ýmsu sviðum, hvort sem er á landi eða 
á sjó. Þar má nefna undanfara sem eru 
skipaðir vel þjálfuðum einstaklingum í 
allskyns fjallabjörgunarverkefnum, 
sleða hóp, fjórhjólahóp, bílaflokk og 
aðra hópa sem starfa á landsviði. Þá 
hefur það sýnt sig m.a. á liðnum árum 
að sjóflokkur sveitarinnar er búinn 
öflugum einstaklingum og tækjum sem 
hafa komið m.a. að lífsbjörg skipverja.

ÖFLUGT UNGLIÐASTARF
Sveitin hefur haldið úti unglingastarfi 

fyrir ungmenni í Hafnarfirði í 40 ár. 
Starfið er í miklum blóma en þar gefst 
ungmennum tækifæri til að kynnast 
starfi björgunarsveita og mörg þeirra 
jafnvel að stíga sín fyrstu skref í útivist. 
Starfið í unglingadeildinni hefur í 
gegnum árin verið mjög góður grunnur 
fyrir nýliðaþjálfun sveitarinnar, en til 
þess að verða fullgildur félagi í sveitinni 
og fara í útköll þarf að hafa lokið 18 
mánaða nýliðaþjálfun.

AÐ MEÐALTALI 1 ÚTKALL  
Á 5 DAGA FRESTI
Sveitin hefur á árinu tekið þátt í 75 

útköllum um land allt – það gerir að 
meðaltali 1 útkall á 5 daga fresti. 
Útköllin eru af ýmsum toga og geta 
verið allt frá óveðurstaðstoð innanbæjar 
yfir í flókin fjallabjörgunarverkefni eða 
umfangsmiklar leitir.

YKKAR STUÐNINGUR 
SKIPTIR MÁLI
Að reka björgunarsveit er bæði 

kostnaðarsamt og tímafrekt. Lang
stærsta tekjulind björgunarsveitarinnar 
eru fjáraflanir eins og flugeldasalan og 
jólatrjáasalan að ógleymdri sölu á 
Neyðarkallinum í byrjun nóvember. 
Undir búningur fyrir þessar tvær 
fjáraflanir hefur staðið yfir undanfarnar 
vikur og mánuði og mikill hugur í 
félög um sveitarinnar að framkvæma 
þær vel. Jólatrjáasalan er komin af stað 
í Hvalshúsinu og er opin alla daga fram 
að jólum. Á sama tíma vinna aðrir 
félagar í sveitinni hörðum höndum við 
að undirbúa flugeldasöluna sem verður 
á sínum stað milli jóla og nýárs.

Um leið og við þökkum öllum Hafn
firðingum og öðrum velunnurum 
kærlega fyrir stuðninginn býð ég ykkur 
hjartanlega velkomin í jólatrjáasöluna 
og á flugeldasölustaði okkar, þannig 
styðjið þið við björgunarsveit í ykkar 
heimabyggð.

Fyrir hönd Björgunarsveitar Hafnar
fjarðar, TAKK FYRIR STUÐNING
INN og óska ég ykkur gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári.

Guðjón R. Sveinsson, formaður 
Björgunarsveitar Hafnarfjarðar

Takk fyrir Takk fyrir 
stuðninginnstuðninginn

Flugeldasala:
• Hvaleyrarbraut 32 (innst á Lónsbraut) 
• Reykjavíkurvegur 48 (við Hvalshúsið)  

• Við Tjarnarvelli
OPIÐ:
Miðvikudaginn 28. desember  ........ kl. 10  22
Fimmtudaginn 29. desember  ......... kl. 10  22
Föstudaginn 30. desember .............. kl. 10  22
Gamlársdag ..................................... kl. 09  16
Minnum einnig á netverslunina, verslun.spori.is

Jólatrjáa sala
Reykjavíkurvegi 48  

OPIÐ:
Virka daga: kl. 1321.30

Helgar: kl. 1021.30

Flugeldasala Flugeldasala 
björgunarsveitarinnar  björgunarsveitarinnar  

er lífæð starfsins  er lífæð starfsins  
– Bæjarbúar! Leggjum okkar – Bæjarbúar! Leggjum okkar 

skerf af mörkum.skerf af mörkum.

Guðjón Rúnar Sveinsson
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Brot af útköllum ársins
4. janúar Öxarárfoss, fall F1Gulur
25. janúar Óveðursaðstoð F3Gulur
3. febrúar Leit að flugvél F2Rauður
15. febrúar Barn í sprungu á Þingvöllum F1Rauður
13. mars Kall frá neyðarsendi á Fjallabaki F2Rauður
6. júní Hundur í sjálfheldu F3Grænn
18. júní Fjallabjörgun á Helgafelli F2Gulur
24. júlí Slasaður einstaklingur við Glym F2Rauður
17. október Vélarvana bátur F2Gulur
28. október Leit að barni F2Gulur
14. nóvember Leit að einstakling F2Gulur
3. desember Leit á sjó F1Gulur

Unglingadeildin Björgúlfur á miðnæturmóti í Vatnaskógi.

Frá æfingu í hlíðum Hamarsins í Hafnarfirði.

Sérútbúnir bílar sveitarinnar eru nauðsynlegir við björgunarstörfin.

Frá æfingu sjóbjörgunarflokksins.

Þjálfun á notkun á búnaði sveitarinnar er mikilvægur þáttur í starfinu.
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Fornubúðum 5 • www.hafogvatn.is

Sigurjón Einarsson, málarameistari
Sími 894 1134 - hagmalun@simnet.is

Reykjavíkurvegi 62 • www.tommis.is

Grandatröð 12 • www.hberg.is www.heilbrigdiseftirlit.is

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, 

Mosfellsbæjar og Seltjarnarness

sími 898 0053

Jens pípari ehf.  
pípulagningameistari

www.kerfodrun.isSími 892 5072

dúklagninga- og veggfóðrarameistari

Strandgötu 50 • www.ibh.is

Bæjarhrauni 2 • sími 565 4513

HRAFNISTA

www.hrafnista.is Reykjavíkurvegi 48

HVALUR hf.

Strandgötu 33 • www.kvennastyrkur.iswww.krabb.is/hofudborgarsvaedi/Reykjavíkurvegi 66 • www.kpmg.is

Firði, Fjarðargötu 13-15 Hólshrauni 2 - www.millihrauna.isHellurhauni 14 • www.lodalausnir.isTjarnarvöllum 15 - www.lindabakari.is
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ég segja þér,“ sagði Jóli. „Ég ætla nú að 
reyna svolítið, sem enginn jólasveinn á 
Íslandi hefur gert. Þú veist, að það er 
kamína hérna og nú ætla ég, lagsmaður, 
að stinga mér niður um strompinn, eins 
og þeir gera í útlöndum, jólasveinarnir. 
Þá þarf ég ekki að vekja neinn til þess 
að opna fyrir mér.“ „Niður um stromp
inn,“ sagði snjókarlinn, „hvernig í 
ósköpunum ætlar þú að fara að því? Þú, 
sem ert svona feitur“. „O, við jóla
sveinar kunnum nú ráð við slíku,“ sagði 
Jóli, „við getum gert okkur stóra og litla 
eftir þörfum“. „Jæja, þú um það,“ sagði 
Snjólfur, „en hræddur er ég um að þú 
verðir alur kolsvartur á þessu“. „Við 
sjáum nú til,“ sagði Jóli „en nú verð ég 

að fara að koma mér að verki, því að 
víða verð ég að koma í nótt. En heyrðu 
kunningi, það verður nú hálf kuldalegt 
fyrir þig að híma þarna úti um jólin. 
Viltu ekki koma í jólaveislu til hans 
Narfa nátttrölls í Valabóli?“ 

Jú, snjókarlinn vildi það og svo 
klifraði Jóli upp á þak og stakk sér niður 
í strompinn. Þetta gekk nú ekki eins vel 
og til stóð. Jóli stóð nefnilega fastur í 
strompinum. Í ákafanum hafði hann 
gleymt að gera sig lítinn. „Æ, hver 
skollinn,“ sagði hann og gerði sig svo 
lítinn að hann losnaði. En þá tók ekki 
betra við. Hann gerði sig of lítinn, svo 
að hann datt nú allt í einu niður og valt 
með brauki og bramli inn á mitt 

stofugólf. „Æ, þetta var nú meiri 
klaufaskapurinn,“ hugsaði Jóli „nú 
vakna krakkarnir“. Og það var einmitt 
það sem skeði. Jói, Gréta, Tóta og 
Iðunn hlupu öll fram í gang. Hurðin á 
stofunni var opin og þau sáu 
jólasveininn sitja á gólfinu. „Það er bara 
jólasveinninn,“ sögðu þau „við megum 
ekki trufla hann, þegar hann er að koma 
með jólagjafirnar“ . Og svo fóru þau öll 
í bólin sín aftur og sofnuðu. En 
morguninn eftir sögðu þau öll að þau 
hefði dreymt að jólasveinninn hefði 
komið.

En það er af jólasveininum að segja 
að hann hét því að gera betur næst. „Þá 
hef ég æfinguna,“ sagði hann. Svo flýtti 
hann sér að útbýta öllum gjöfunum úr 
stóra pokanum sínum, og þegar því var 
lokið hélt hann aftur til fjalla til þess að 
sitja jólaveisluna í Valabóli. – Og svo 
komu sjálf jólin. Öll góð börn fengu 
einhverjar jólagjafir. Það voru jól í 
hverju húsi og það voru líka jól í 
Valabóli. Narfi nátttröll var ánægður 
með jólaveisluna sína. Það var nóg að 
borða og það var svo gaman að fá að 
tala við einhvern, þegar maður hefur 
þagað í fjögur hundruð ár. Allir í 
Valabóli skemmtu sér vel. En Snjólfur 
snjókarl var samt dálítið hræddur um að 
hann myndi bráðna áður en veislan 
væri búin. Honum þótti vissara að sitja 

næst dyrunum og hann borðaði lítið af 
heita hangikjötinu, sem hann 
Kjötkrókur hafði sent, en hann át mest 
af eftirmatnum, sem var rjómaís. Það 
var óhætt fyrir snjókarl.

Góða nótt og gleðileg jól
gott er sig að hvíla.
Ef krakkar eru komin í ból
kemur engin Grýla.

Höfundur texta og mynda er 
Þórarinn Reykdal.

Sagan hefur ekki áður komið út á 
prenti og er birt með leyfi afkomenda.

Snjókarlinn í Helgafelli
Framhald af bls. 15

óska Hafnarfirðingum 
gleðilegrar jólahátíðar og farsældar á nýju ári
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Samfylkingin, jafnaðarflokkur Ís lands 
vill sjá sterkan Hafnarfjörð þar sem allir 
íbúar eiga kost á góðri grunnþjónustu og 
öfl ugu stuðnings og velferðar
kerfi. Jafnaðarfólk vill bæ þar 
sem bæði ungt fólk og eldra 
fólk nýtur grunnþjónustu óháð 
efnahag og við viljum byggja 
upp framsækið at  vinnu líf. Í 
samræmi við þessi stefnumið 
okkar lagði Sam fylkingin fram 
fjölda tillagna við afgreiðslu 
fjárhagsáætl unar 2023 sem 
voru að fullu fjár magn aðar 
með sérstökum tekju og hagræð
ingartillögum sem við lögðum fram. 

METNAÐARLEYSI OG 
SKORTUR Á 
FRAMTÍÐARSÝN 
Fjárhagsáætlun er mikilvægasta 

stjórntæki bæjarstjórnar. Þar eru 
línurnar lagðar fyrir næsta ár og fjár
hagsáætlun býr til ramma sem bæjar
stjórn og starfsfólk sveitarfélagsins 
verð ur að starfa innan. Í fjárhagsáætlun 
birtast áherslur þess meirihluta sem 
stýrir málum hverju sinni. Nýendur
reistur meirihluti Framsóknar og Sjálf
stæðisflokks samþykkti fyrstu fjárhags

áætlun sína frá kosningum sl. vor á 
síðasta bæjarstjórnarfundi. Því miður 
verður að segjast að  metnaður, fram

tíðarsýn og ábyrg fjár mála
stjórn eru ekki einkennis
merki fjárhagsáætlunarinnar. 

TÝNDU MÁLIN 
Málefnasamningur meiri

hlutans er rýr í roðinu og 
fyrsta fjárhagsáætlun hans er 
af sama meiði. Þar er fátt sem 
hönd er á festandi, fáar sem 
engar nýjar hugmyndir um 

sókn eða endurbætur í velferðarmálum 
og algjört tómahljóð hvað varðar mál 
sem hátt hafa farið í umræðunni að 
undanförnu, einkum fyrir tilverknað 
Samfylkingar innar.  Ærandi þögn ríkir 
um stórmál eins og flutning Tækni
skólans í Hafnar fjörð, nýtt bókasafn í 
Firði og stór verkefni Hafnarfjarðar
hafnar í sam bandi við Carbfix verkefnið 
sem er risaverkefni í loftslagsmálum. 
Svo nefnd séu nokkur dæmi um týndu 
mál þessarar fjárhagsáætlunar. 

PÓLITÍSK ÞRÖNGSÝNI 
Tillögur Samfylkingarinnar hefðu 

sannarlega orðið til þess að stoppa í göt 

Fjárhagsáætlun 
meirihluta  
í nauðvörn 

Árni Rúnar 
Þorvaldsson

hsveitur.is

fjárhagsáætlunar meirihlutans. Því 
miður varð það ekki raunin því fulltrúar 
meirihlutans höfnuðu þeim öllum, 
stórum sem smáum. Um var að ræða 
fjölbreyttar tillögur líkt og hraðari 
fjölgun félagslegra íbúða, 500 milljón 
króna fjárfestingu Hafnarfjarðarhafnar 
vegna Carbfix verkefnisins, hækkun 
frístundastyrks og 30 milljón króna 
framlag til íslenskukennslu fyrir fólk af 

erlendu bergi brotið í Hafnarfirði auk 
fjölda annarra. Þessi pólitíska þröngsýni 
og það metnaðarleysi sem birtist í 
fjárhagsáætlun meirihlutans sýnir 
meirihluta í nauðvörn; sex mánuðum 
eftir kosningar!

Höfundur er bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar - jafnaðarflokks 
Íslands

Skötuveisla  
á Þorláksmessu
Eftir tveggja ára hlé verður nú boðið til 
skötuveislu í hádeginu á Þorláksmessu.

Í boði er kæst skata og saltfiskur auk 
meðlætis í föstu og fljótandi formi.

Miðasala og pantanir í 
afgreiðslu, síma 525 8700 

og bhg@haukar.is

Verð kr. 5000,-  
Húsið opnað kl. 11:30.
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Við jafnaðarfólk óskum 
bæjarbúum gleðilegra jóla  
og farsældar á komandi ári og 
þökkum ánægjuleg samskipti  
á árinu sem er að líða 

Samfylkingin 
- Jafnaðarflokkur Íslands í Hafnarfirði

Fyndnasta sýning ársins
heldur áfram 2023

Gjafabréf fást í miðasölu

Opið miðvikudaga og 
fimmtudaga frá 14-18 
og sýningardaga
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Hafnarfjarðar 2022 
Íþróttafólk
Viðurkenningahátíð

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar og íþrótta- og 
tómstundanefnd standa fyrir  afhendingu 
viðurkenninga til hafnfirskra íþróttamanna, 
Íslandsmeistara, hópa bikarmeistara, 
Norðurlandameistara og sérstakra  
alþjóðlegra afreka, ásamt vali á íþróttaliði, 
íþróttakonu og íþróttakarli Hafnarfjarðar á 
árinu 2022.

Tilnefningar til íþróttaliðs ársins:

Meistaraflokkur karla og kvenna 
í frjálsum íþróttum, FH 
Meistaraflokkur kvenna körfuknattleik, Haukar
Karlalið BH í borðtennis
Lið BH í badminton

Tilnefningar til  íþróttafólks Hafnarfjarðar:

Akstursíþróttir
Jóhann Ingi Fylkisson, AÍH
Telma Rut Hafþórsdóttir, AÍH
Bogfimi
Guðbjörg Reynisdóttir, Bogf. Hrói Höttur
Borðtennis
Magnús Gauti Úlfarsson, BH
Sól Kristínardóttir Mixa, BH
Dans
Nicoló Barbizi, DÍH
Sara Rós Jakobsdóttir, DÍH
Frjálsíþróttir
Aníta Hinriksdóttir, FH
Aníta Ósk Hrafnsdóttir, Fjörður
Hilmar Örn Jónsson, FH
Golf
Axel Bóasson, Keilir
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, Keilir
Handknattleikur
Elín Klara Þorkelsdóttir, Haukar
Hjólreiðar
Díana Björk Olsen, Hjólreiðafélagið Bjartur
Tómas Kári Björgvinsson Rist, Brettafélag Haf.
Þorsteinn Bárðarson, Hjólreiðafélagið Bjartur
Sund
Anton Sveinn McKee, SH
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, SH
Róbert Ísak Jónsson, Fjörður
Taekwondo
Leo Anthony Speight, Björk

Hátíðin fer fram þriðjudaginn 27. desember kl. 18 
í íþróttahúsinu Strandgötu.

hafnarfjordur.is 585 5500

•

•
•

•

HEILSUBÆRINN
Hafnarfjörður

Hlökkum til að fagna afrekum 
ársins 2022 með ykkur! 
Íþrótta- og tómstundanefnd Hafnarfjarðar

Dagskrá:

Sérstakar viðurkenningar

Val á íþróttakonu ársins 2022

Val á íþróttakarli ársins 2022

Val á íþróttaliði ársins 2022

Kynnir verðurTryggvi Rafnsson
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Skátafélagið 
Hraunbúar

Strandgötu 37 • 565 4040

Cuxhavengötu 1  • www.saltkaup.is

Bæjarhrauni 2 • FB: Snjóís

Hvaleyrarbraut 26

Rafvangur
löggiltur rafverktaki

Bæjarhrauni 24 • www.pgv.is

Drangahrauni 8 • sími 565 1525

Útfararþjónustan ehf. 
Stofnuð 1990

www.utfarir.isDalshrauni 1 • www.strendingur.is Hvaleyrarbraut 26

Sýningaljós slf.

www.vidistadakirkja.is

www.facebook.com/VidreisnHafnarfjordurMelabraut 23-25 • www.vhe.is

Bæjarhrauni 20 • 585 8600 •  www.vsb.is

Dalshrauni 13  • www.vfs.is

www.oldutunsskoli.is

ÖLDUTÚNSSKÓLI

Fjarðargötu 13-15 • www.uts.is
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Fjarðarfréttir boða yður mikinn fögn
uð – Á morgun eru vetrarsólstöður, hin 
forna hátíð, er boðar upprisu ljóssins.

Jól eru ein stærsta hátíð kristinna 
manna. Þeir halda þessa hátíð í 
minningu fæðingar Jesú, sonar Maríu 
meyjar. Í kristinni trú er Jesús sonur 
Guðs (Drottins), Kristur (hinn smurði), 
Messías, sem spámennirnir sögðu fyrir 
að koma myndi. Jól eru haldin um 
gjörvallan hinn kristna heim og víða 
annars staðar þar sem kristni er jafnvel 
í miklum minnihluta. Hátíðin er ekki á 
sama tíma alls staðar. Hjá mótmæl

endum og rómversk kaþólskum eru jól 
haldin á jóladag, þann 25. desember, og 
sumir þeirra hafa heilagt frá klukkan 18 
á aðfangadag jóla, en það gera alls ekki 
allar kristnar þjóðir. Í austurkirkjunni 
(grísk kaþólsku og orþódox) eru jólin 
haldin um það bil hálfum mánuði síðar.

Í Biblíunni er hvergi getið á hvaða 
tíma árs Jesús fæddist. Uppruni jóla
halds er rakinn til sólhvarfahátíða 
heiðinna manna, sem fögnuðu endur
komu sólarinnar sem lífsgjafa (hér á 
landi um 21. desember). Kristnir menn 
ákvörðuðu síðar að Jesú hefði fæðst um 

þetta leyti árs og settu jólin á svipaðan 
tíma og sólhvarfahátíðin var áður. Með 
því náðist málamiðlun; heiðnir glötuðu 
ekki miðsvetrarhátíðinni þótt þeir 
skiptu um trú.

Margar sagnir sanna, að forfeður 
vorir hafa haldið hátíð mikla um miðs
vetrarskeið, og kallað jól. En upphaflega 
mun þó nafnið jól eigi hafa táknað 
hátíð, heldur hefur það verið mánaðar
nafn eða missera. Gotar í Austur
Evrópu nefndu nóvember fyrri mánuð 
jóla og desember annan. Hjá Engil
Söxum hétu mánuðirnir desember og 
janúar dól. Og í fornnorrænu hét einn 
mánuður ársins (frá því í nóvember og 
fram að jólum) ýlir, og er það nafn 
dregið af jól.

Flestir telja að sólhvarfahátíð, Jólin, 
sem haldin eru helg þann 25. desember, 
séu komin í stað jóla heiðingjanna. 
Fyrst í stað hélt kirkjan afmælishátíð 
Krists hinn 6. janúar, en á 4. öld var 
þessu breytt, vegna þess, að kristnir 
menn héldu alltaf upp á hin heiðnu jól 
eða tóku þátt í fögnuðinum vegna þess 
að sólin hækkaði aftur göngu sína á 
himnafestingunni. Og þessi breyting 
var réttlætt með því, að sólhvörfin væri 
afmælishátíð hinnar einu sönnu sólar; 
Krists. 

Allt frá því, er kristni var lögtekin hér 
á landi, munu jólin hafa verið mesta 

trúarhátíð kirkjuársins. Hefir þar eflaust 
valdið nokkru um, að fyrir voru áður, í 
heiðni, hátíðir og siðir, að nokkru trúar
legs eðlis, til þess að fagna hækkandi 
sól. Menn glöddust yfir því að myrkasti 
tími ársins var liðinn, dagur smálengdist 
og sól hækkaði á lofti.

Alltaf var unnið mikið á sveita
heimilum í gamla daga, en aldrei þó 
eins og á Jólaföstunni. Það þurfti mörgu 
að koma í verk fyrir jólin og lögðu 
sumir saman næstum nótt og dag. 
Skömmu fyrir jólin var farið í kaupstað 
með prjónlesið og var mönnum í mun 
að koma sem mestu á markaðinn. 
Bændur komu heim með kaffi, sykur 
og fleira, sem heimilin þörfnuðust til 
hátíðarbrigða.

Öldum saman hafa jólin, hér á landi, 
verið dýrlegasta hátíð ársins.

Samkvæmt gamla tímatalinu voru 
sólhvörf 25. desember. Prokópis segir 
að á sjöttu öld séu íbúar Thule í norðrinu 
í myrkri, um vetur  í 40 daga. Þegar 35 
þeirra eru liðnir, sendu þeir menn upp á 
fjallatinda að vita hvort sjái til sólar. Ef 
þeir sjá til hennar, byrjaði veislufögnuður 
hjá öllum. Þá var fæðingardagur Krists 
enn ókunnur á þeim slóðum. 

„Kristur er sólin, sem sigrar myrkrið“, 
endurhljómar í kristnum ritum. Völdu 
menn honum loks fæðingardag, „þegar 
sólin ber sigur á myrkrinu og færir oss 
hita og ljós. Armeníumenn, sem tóku 
kristni einna fyrstir af öllum þjóðum, 
halda enn jólin 6. janúar, þ.e. á 
þrettánda.“

Páll Vídalín skrifaði um jól og heiðni: 
„Jól er mun eldra orð í norrænu máli en 
kristnin sjálf. Orðið þýðir veisla. Kom 
það síðar í stað veturnáttablóts heiðingj
anna.“

En hvað svo sem öllum vangaveltum 
og söguskýringum líður  Gleðileg jól.

Ómar Smári Ármannsson tók saman.
Heimildir m.a.:
Fornir jólasiðir; grein í Lesbók 

Morgunblaðsins 1925. - Jól og heiðni; grein í 
Lesbók Morgunblaðsins 1931. - Heiðin jól og 
kristin jól; grein í Lesbók Morgunblaðsins 
1949. - Ljóssins hátíð fyrir 7580 árum; grein 
í Lesbók Morgunblaðsins 1957. - Jólin og 
heiðnar venjur; grein í Lesbók 
Morgunblaðsins 1957. - Jól á fyrri tíð; grein í 
Lesbók Morgunblaðsins 1962.

FRÍTT SÖLUVERÐMAT | SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN | FAGLJÓSMYNDARI

Firði, verslunarmiðstöð
5. hæð (norðurturn)
Hafnarfjörður

„Minn metnaður er heiðarleiki, vönduð 
vinnubrögð og persónuleg þjónusta“

Ársæll Óskar Steinmóðsson
löggiltur fasteignasali

as@domuseignir.is  |  896 6076

Jólin  hátíð ljóssins
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Fjölmargt hefur verið um að vera á 
aðventunni, tónleikar, sýningar, uppá
komur og hafa bæjarbúar verið duglegir 
að njóta veðurblíðunnar og þess sem 
boðið hefur verið upp á.

Veðurblíðan hefur verið með ein
dæmum og lítið hægt að kvarta þó 
aðeins hafi kólnað, við búum jú á 
norðlægum slóðum en upplifum þó 
sjaldnast mikinn kulda.

Fjarðarfréttir munu birta fleiri myndir 
úr bæjarlífinu á www.fjardarfrettir.is og 
bæjarbúar eru hvattir til að senda inn 
fallegar myndir til að birta.

Gleðileg jól!

Svipmyndar á aðventunni
Margt hefur verið í boði í Hafnarfirði á aðventunni og hér má sjá örfáar svipmyndir

Karlakórinn Þrestir hélt jólatónleika sína á aðventunni. Góð stemming var í Hafnarfjarðarkirkju og tenórinn Gissur Páll Gissurarson vakti hrifningu.

Árlegt jólaball Fríkirkjunnar á Thorsplani var fjölmennt og mikið sungið og dansað. Jólasveinninn mætti, börnunum til mikillar gleði.

Skátar sóttu friðarlogann úr Betlehem sem geymdur er í Karmelklaustrinu.

Systurnar í Karmelklaustrinu léku og sungu fyrir skátana.Í Hellisgerði.
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GRUNNNÁMSKEIÐ 
+ WCMMA MÁNUÐUR

 
 KICKBOX 101

HEFJAST 9. JANÚAR

TJARNARVÖLLUM
WORLDCLASS.IS
SJÁ NÁNAR Á

 

  

BJJ 101 ÁN GALLA 
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Hönnunarkeppnin Stíll var haldin 
nýlega en Stíll er hönnunarkeppni á 
milli liða félagsmiðstöðva grunnskól
anna þar sem keppt er í hárgreiðslu, 
förðun, framkomu og fatahönnun út frá 
ákveðnu þema.

Þemað í ár var valið af ungmennaráði 
SAMFÉS og var það „Gylltur glamúr“

HafnarfjarðarStíll fór fram með 
pompi og prakt í Lækjarskóla. Þátttakan 
fór fram úr björtustu vonum að stand
enda en keppnin hefur legið niður 
síðustu ár vegna Covid.

Hóparnir voru skipaðir 24 ungling
um að fyrirsætunni meðtaldri. Fengu 
keppendur tvær klukkustundir til þess 
að undirbúa fyrirsætuna fyrir sýninguna.

Markmið Stíls er að virkja sköpunar
hæfileika ungs fólks ásamt því að 
hvetja þau til listsköpunar með frum
legum hætti. Margir grunnskólar á 
landinu bjóða upp á Stíls valáfanga þar 
sem að keppendum gefst tækifæri til 
þess að vinna í hönnuninni sinni á 
skólatíma.

Dómar í keppninni voru Alma Björg
vinsdóttir hárgreiðslukona og förðunar
fræðingur og Daníel Kristinn Pétursson 
stílisti.

Liðin sem sigruðu voru Gullperlur úr 
Ásnum í Áslandsskóla sem skartaði 
flottasta hárinu, Bamboo Bears úr 
Setrinu í Setbergsskóla sem státaði af 
bestu framkomunni, Strumparnir úr 
Öldunni í Öldutúnsskóla átti bestu 
förðunina og hönnunarverðlaunin féll í 
skaut Dulúðar úr Mosanum í Hraun
vallaskóla.

Allir keppendur fá síðan tækifæri á 
því að taka þátt í SAMFÉS stíl þar sem 
félagsmiðstöðvar alls staðar að af 
landinu taka þátt. Í stóru keppninni 
þurfa keppendur einnig að skila inn 
hönnunarmöppu þar sem hugmyndin á 
bakvið hönnunina er útskýrð.

Nánar má lesa um keppnina og skoða 
myndir á fjardarfrettir.is  Skannaðu 
QR kóðann!

Gylltur glamúr á hönnunarkeppninni Stíl
Glæsileg keppni níu liða frá félagsmistöðvum Hafnarfjarðar

Keppnisliðin stilltu sér upp fyrir ljósmyndara Fjarðarfrétta. - Fleiri myndir má sjá á fjardarfrettir.is - skannaðu QR kóðann!

Liðið Gullperlur sigraði í keppni um 
flottasta hárið.

www.fjardarfrettir.is
LESTU HAFNFIRSKAR FRÉTTIR
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SKRIÐSUNDNÁMSKEIÐ 
FYRIR FULLORÐNA

4 VIKNA NÁMSKEIÐ 2* Í VIKU
ÞRIÐJUDAGA OG FIMMTUDAGA KL: 20

ÁSVALLALAUG
10. JAN – 7. FEB – 7. MAR 

 

UNDIRBÚUM BÖRNIN 
FYRIR SUNDFERÐIR

SUNDFÆRNI GLEÐI
ÖRYGGI - VELLÍÐAN

SUNDSKÓLI SH FYRIR 
2 TIL 9 ÁRA BÖRN

VORÖNN SH NÚ OPIN 
FYRIR SKRÁNINGAR

sportabler.com/shop/sh

sportabler
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DB Schenker hélt upp á 150 ára 
afmæli fyrirtækisins á árinu og af því 
tilefni ákvað starfsstöðin á Íslandi að 
fagna 150 mánaða afmæli sínu nú á 
haustmánuðum.

DB Schenker hefur síðustu árin 
starfrækt útibú einnar stærstu flutnings
miðlunar í heimi hér í Hafnarfirði. 
Móð ur félagið er með höfuðstöðvar í 
Þýskalandi. Þegar fyrirtækið var stofn
að fyrir 150 árum kynnti það fyrst allra 
flutningafélaga þann möguleika að 
bjóða upp á safnsendingar, sem var 
ný lunda á þeim tíma. Fyrirtækið óx 
hratt og er í dag einn af leiðandi flutn
ings aðilum heims, með skrifstofur í yfir 
130 löndum og meira en 76.000 

starfsmenn. Starfsstöðvar eru um 2000 
á öllum stærstu mörkuðum heims.

AÐGANGUR AÐ ÞÉTTU 
FLUTNINGSNETI
Frá opnun útibús DB Schenker á 

Íslandi 2011, hafa íslensk fyrirtæki haft 
aðgang að þéttu flutninganeti fyrir
tækisins. Fyrirtækið getur því boðið 
viðskiptavinum sínum upp á hvers kon
ar sjó, flug og landflutning um allan 
heim, hvort heldur er fyrir heilfarma 
eða lausavörur og leggur mikla áherslu 
á skilvirk tengsl milli allra flutningsaðila 
í aðfangakeðjunni. Þetta  skiptir sköpum 
þegar um flóknari flutningsleið er að 
ræða, eða þegar tengja þarf landflutning við flutning á sjó eða í flugi. Fyrirtækið 

rekur einnig skjala og tolladeild fyrir 
viðskiptavini félagsins.

HÖFUM VAXIÐ MJÖG 
HRATT
Hjá fyrirtækinu starfa í dag 16 

starfsmenn með mikla reynslu á sviði 
flutn inga og sérfræðinga í tollskýrslu
gerð. Framkvæmdastjóri DB Schenker 
á Íslandi er Valdimar Óskarsson. „Þetta 
hefur verið frábært tími, við höfum 
vaxið mjög hratt hvort sem það er í 
þjónustu við útflytjendur, þar sem mikil 
áhersla hefur verið lögð á kæli og 
frystiflutninga, eða til að tengja innflytj-

endur þéttofnu flutninganeti DB 
Schenker frá öllum heimsálfum. Fyrir 
um ári tókum við yfir vöruhúsið í 
Fornu búðum þar sem við tökum á móti 
innflutningsvörum og dreifum til við-
skiptavina. Einnig hefur færst í vöxt að 
viðskiptavinir okkar notfæra sér þjón-
ustu okkar í vöruhótelinu svo sem fyrir 
hýsingu á vöru eða lestun í gáma og 
vagna fyrir útflutningsvörur. Okkur 
hefur líkað ákaflega vel að starfa og 
dreifa vörum hér í Hafnarfirði enda vel 
staðsett til tenginga við hafnir og 
flugvöll. Stór hluti okkar starfsmanna 
býr hér í bæ,“ sagði Valdimar Óskars
son í samtali við Fjarðarfréttir. 

Héldu upp á 150 ára og mánaða afmæli
DB Schenker starfsstöðin á Íslandi hefur vaxið mjög hratt

Knut Eriksmoen, forstjóri DB Schenker og Valdimar Óskarsson, 
framkvæmdastjóri DB Schenker á Íslandi.

Góð stemming var í afmælinu með góðri hjálp Jóns Jónssonar.
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Stakt:

Buxur 10.490
Peysan 11.990
Bolurinn á 4.990

Peysa+buxur:

Gallinn: 18.900

Til í öllum stærðum

Afhendingadagur
er 19. des. kl. 16–18

Maturinn frá manninum
með svarta beltið í Þorranum,

Jóa í Múlakaffi TT

Jóhanna Guðrún
Stebbi Hilmars

TÓNLISTARATRIÐIBALL HLJÓMSVEIT

Albatross &
Stefanía Svavars

VEISLUSTJÓRI

Gísli EinarssonVU

ÞORRABLÓTOPÞORRABLÓT
i 13 JANÚAR i

MIÐAVERÐ: 13.900
Í VEFVERSLUN FH

SJÁUMST Í KAPLAKRIKA

Með þessu gjafabréfi átt þú inni 
nýju FH treyjuna frá Nike en hún 
kemur í nýju FH Verslunina okkar 
sem opnar eftir áramót.

Fylgstu með á samfélagsmiðlumokkar eða á fh.is

Kveðja

GEFÐU NÝJU
FH TREYJUNA

Í JÓLAGJÖF
VERÐ FULLORÐINS: 6.990

VERÐ BARNA: 5.990
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JÓLAOPNUN
Vinalega Verslunarmiðstöðin - í hjarta Hafnarfjarðar

FYLGSTU MEÐ        /FJORDUR

20. desember - þriðjudagur opið til kl. 21
21. desember - miðvikudagur opið til kl. 21
22. desember - fimmtudagur opið til kl. 21
23. desember - föstudagur opið til kl. 22
24. desember - aðfangadagur opið kl. 10-13
31. desember - gamlársdagur opið kl. 10-13

GÖTUMARKAÐUR LIFANDI TÓNLIST

Gleðileg jól!

 23. des. 24. des. 25. des. 26. des.  31. des. 1. jan.
Kökulist 10-22 8-14 Lokað Lokað 8-15 Lokað
Krambúðin 8-22 8-16 Lokað 8-20 8-16 Lokað
Pósturinn 9-18 9-12 Lokað Lokað Lokað Lokað
Rif 11.30-22 Lokað Lokað Lokað Lokað Lokað


