
 

 

6. árgangur 2. tölublað Desember 2020 

Jól í bæ 
Það er orðið jólalegt um að litast í bænum. Jólasnjór og falleg jólaljós prýða bæinn og gefa honum 

töfraljóma. Búið er að setja upp  stjörnurnar á ljósastaurana og Mjólkursamlags stjarnan ásamt kúnni og 

jólasveininum eru komin á sinn stað. Að auki hljóma ljúf jólalög frá útvarpinu. Þetta skapar hugljúfar til-

finningar og minningar berskunnar streyma fram með ilmi af eplum, greni og hangikjöti. Letilíf á náttfötum 

þegar hátíðin er gengin í garð, jafnan með nýfengna bók í annarri hendi og laufabrauð eða smáköku í hinni.  

Jólahefðir tengdar jólum eru margar og misjafnar og hafa þær vafalítið breyst í áranna rás. Það tíðkaðist lengi 

vel að skreyta jólatréð og restina af húsinu á Þorláksmessu, borða kæsta skötu og enda daginn síðan á því að 

sjóða hangikjötið til að losna við skötulyktina. Á aðfangadag er áhersla á að vera heima þó með þeirri undan-

tekningu að margir leggja leið sína í kirkjugarðinn til að kveikja á kertum á leiðum horfinna ástvina. Þegar 

Dómkirkjuklukkurnar hringja inn jólin í útvarpinu klukkan sex eru jólin komin. Þá er sest niður yfir 

hátíðarkvöldverði. Að honum loknum tekur við ógnarlöng bið fyrir ungviðið á meðan fullorðna fólkið gengur 

frá eftir matinn því pakkarnir undir jólatrénu heilla. Á jóladag koma síðan margar stórfjölskyldur saman til að 

borða hangikjöt og laufabrauð. Annan jóladag er gjarnan haldið áfram að eiga góðar stundir með fjölskyldu 

og vinum áður en hversdagsamstrið tekur aftur við.  

Þessi tími sem fer í hönd tengjum við sterkt við ástvini okkar, fjölskyldur koma saman og gera sér glaða 

daga. Nú bregður svo við að við sjáum fram á takmarkanir í þeim efnum og þá skiptir ekki máli hvort búið sé 

á hjúkrunarheimili eða á eigin heimili út í bæ, þetta á við um okkur öll. Því þurfum við að finna leiðir til að 

eiga samskipti við ástvini okkar til dæmis með símtölum eða tækni sem gerir okkur kleift að vera saman í 

„fjarsambandi“.  

Hér má lesa um hitt og þetta, 

heima og í skólunum, 

sem þau heyrðu, afi og amma, 

-ekki síst á jólunum. 

                               Jóhannes úr Kötlum 

 

Ritstjórn Hrafnsins óskar ykkur öllum gleðilegra jóla  

og farsældar á nýju ári 
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Aðventan og óvissan 

Biðin og óvissublandin eftirvænting tilheyrir aðventunni - venjulega - en árið 

2020 er óvenjulegt og eftirvæntingin og óvissan svolítið önnur en venja er til. 

Okkur hlakkar til komu ljóssins, þegar birta fer að nýju og byrjum að setja upp 

jólaljós og skreytingar – ýta við myrkrinu og minna okkur á gróskuna með 

vaxandi birtu.  

Árið 2020 er og verður minnisvert ár – ár heimsfaraldurs, sóttvarna, samstöðu og 

samfélags. Árið þegar við máttum og megum helst ekki hittast, árið sem við öll 

og samfélagið í heild helguðum okkur verkefninu að verja þá sem eru heilsutæpir 

og veikari fyrir. Árið sem við eignuðumst nýja reynslu og skilning á skertu 

ferðafrelsi, á mikilvægi sóttvarna, samvista og félagsskapar. Árið þegar við no-

tuðum í meira mæli nýjar aðferðir og tækni til að eiga samveru og rækta tengsl. 

Árið þegar samfélög og fyrirtæki á allri jarðarkringlunni, sameinuðust um 

viðbrögð við ógn til að setja af stað rannsóknir og þróun á bóluefni, þróun sem 

aldrei fyrr í mannkynssögunni hefur gerst á eins skömmum tíma. Og fljótlega á 

nýja árinu byrja bólusetningar og væntanlega fyrst hjá eldra fólki og heilbrigðis-

starfsfólki.  

Já það hillir í ljósið, fæðingu nýrra tíma og nýrra möguleika og nú skiptir miklu 

að við nýtum reynsluna og nýtum hana með meðvituðum hætti á nýju ári. Það er 

ekki sjálfgefið að allt fari í sama farið og var fyrir heimsfaraldurinn varðandi líf-

shætti, afstöðu okkar og hugmynda eða 

hegðunar. Þá skiptir máli að við munum hvað 

það var mikilvægt og er mikilvægt að tilheyra 

samfélagi með öflugu velferðarkerfi og að up-

plifa samstöðu og stuðning samfélagsins sem 

heildar. 

 

Krunkið 
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Á árinu hefur ríkt óvissa um hvort ÖA sé hluti af samfélagsþjónustu bæjarins og 

samfélagsins sem við búum í. Sú staða er ný og reyndar einstök í samfelldri 77 ára 

sögu uppbyggingar í öldrunarþjónustu á Akureyri. Árið 1962 var fyrsti áfangi 

Hlíðar byggður, en fyrir var Skjaldarvík frá 1943. Akureyrarbær með stuðningi 

kvenfélagsins Framtíðarinnar reisti heimilið. Það er löng órofin saga samstöðu 

samfélagsins á Akureyri við uppbyggingu og þróun í málefnum eldra fólks. Þróun 

sem byggir á sömu áherslum og stríðið við heimsfaraldurinn, að standa skuli vörð 

um og styðja þá borgara sem þurfa sérstaka aðstoð í samfélaginu og bæta stöðu 

þeirra. Í seinni tíð hefur heildarsýn og samhæfing samhliða uppbyggingu í 

þjónustu við aldraða á Akureyri verið fyrirmynd annarra sveitarfélaga og Akureyri 

verið þar í ákveðnu forystuhlutverki. Þegar þetta er ritað er óvissa um framtíð ÖA 

hjá Akureyrarbæ. Sú staða hefur ekki haft áhrif á metnað, hollustu og einhug 

starfsmanna og stjórnenda ÖA til að annast um íbúa okkar og gesti og verja fyrir 

heimsfaraldri.  

Aðventan er tími biðar og eftirvæntingar eftir komu ljóssins. Hvort sem ljósið er 

fæðing, lengri dagur og gróska vorsins eða tengslin við okkar nánustu og kær-

leikann og skipst á gjöfum. Kjarni aðventunnar og hátíðanna sem í hönd fer er um 

samhug, þakklæti og að tilheyra fjölskyldu og samfélagi sem lætur sér annt um sig 

og sína. 

 

Kæru íbúar og aðstandendur, sjálfboðaliðar og starfsfólk. Innilegar óskir um 

gleðilega og heilsugóða aðventu og jólahátíð, með kæru þakklæti fyrir samstarf, 

stuðning og samheldni á einstöku ári sem senn er að líða.  

Halldór S. Guðmundsson, 

framkvæmdastjóri ÖA 

Krunkið 
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Anna María Jóhannsdóttir rifjar upp aðfangadagskvöld á æskuheimili sínu. Þau 

voru fimm systkinin sem fóru með pabba sínum í halarófu upp á Gamla spítalann. 

Mamman var heima að hvíla sig eftir amstur dagsins.  

 

Þar tók Guðmundur Karl yfirlæknir og ráðskonan á móti 

okkur.  Sjúklingunum var komið fyrir á göngunum eins 

og hægt var og opið inn á allar sjúkrastofurnar. Risastórt 

jólatré var staðsett í útskoti í norðurenda hússins. Við 

systkinin fimm og pabbi sungum sálma og Guðmundur 

Karl söng með. Jón á Helluvaði lék undir á orgel, stun-

dum var það Áskell Jónsson. Eftir sálmasöng voru sungin 

léttari jólalög, farið í jólaleiki og dansað kringum 

jólatréð. Þeir sjúklingar sem gátu dönsuðu með. Það var 

sungið af hjartans innlifun og margir grétu. Í lok stunda-

rinnar vorum við systkinin leyst út með skreyttum 

jólakörfum, sem í voru piparkökur, þurkaðir ávextir og 

súkkulaðimoli.  

Þegar við komum heim var mamma búin að hita heitt súkkulaði og þeyta rjóma, 

en það sem ég man svo vel eftir var að hún var búin að hvílast vel.  

 

Ég hlakkaði alltaf til þessarar jólastundar sem í raun var stærsta jólagjöfin mín.  

Jólaminning úr Lerkihlíð 
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Mín sterka minning er þegar ég þurfti að fara daginn fyrir 

átta ára afmælið mitt inn á sjúkrahús  og dvelja þar í 

næstum tvö ár, rúmliggjandi. Um jólin kom maður að 

nafni Jón sem að spilaði á píanó fyrir okkur. Ég fékk að 

fara fram í rúminu  

mínu að hlusta á og syngja með.  Ég fékk mjög fallegan 

ljósbláan náttkjól með pífum og blúndu í jólagjöf. Ég 

mátti ekki fara í hann því að það voru reglur sjúkrahús-

sins að vera bara í sjúkrahúsfötum. Meðan ég lá í rúminu 

mínu breiddi ég úr náttkjólnum yfir sængina mína þannig 

að þegar að það var stofugangur gátu allir séð hvað ég 

hafi fengið fallegan  náttkjól í gjöf. Einnig man ég mjög 

vel eftir jólatrénu sem að var heima. Það var hei-

masmíðað og við vöfðum grænum kreppappír utan um það og skreyttum. 

             Jóna Þrúður Jónatansdóttir 

    

Mín minnnig er sú að pabbi gekk í bæinn frá Brekku (hús í þor-

pinu) til að sækja epli. Þegar hann kom til baka var hann eins og 

jólasveinninn með hvítan léreftspoka á bakinum fullan af 

eplum. Lyktin var svo góð, við fengum ekki epli þó fyrr en yfir 

hátíðarnar, tilhlökkunin var mjög mikil.  

Pabbi smíðaði líka jólatréð okkar, það var hægt að snúa því og 

það voru pallar á því sem hægt var að setja kerti og skraut á. 

Einnig man ég alltaf eftir því að mamma fékk alltaf sent efni frá 

frænku sinni úr Norðursveit. Hún saumaði svo úr því á okkur 

krakkana og sig.          

             Árný Björnsdóttir                         

Jólaminningar úr Grænuhlíð 
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MEMAXI er samskipta- og skipulagslausn sem brúar bilið á milli þeirra sem njóta aðstoðar, 

fjölskyldna þeirra og þjónustuveitenda. Kerfið auðveldar allt skipulag í kringum aðstoð og 

umönnun, bætir samskipti, rýfur einangrun og veitir þeim sem njóta langtíma aðstoðar 

nauðsynlegt öryggi og ró.  

Memaxi kerfið er komið í notkun á öllum 

einingum ÖA þær eru þó að nýta kerfið á 

mismunandi hátt.  

Í dag er verið að nýta kerfið í skráningar á 

ADL  (Athafnir daglegs lífs) og á lífssögu, á 

starfi félagsstarfs ásamt birtingu mynda, 

auglýsinga, dagskrá, matseðla og spakmæla.  

Auk þess er það notað í skipulagi á starfs-

stöðvum,  verkaskiptingu starfsfólks  og í viðveruskráningu í dagþjálfun.  

Kerfið býður upp á samþættingu þjónustuaðila, s.s. heimaþjónustu, heimahjúkrunar, aðstand-

enda og ÖA. Í framtíðinni mun kerfið einnig geta tengst við Sjúkratryggingar Íslands og raf-

ræna sjúkraskrá (Söguna). Með innleiðingu og notkun á 

Memaxi inn á heimilum, í dagþjálfun og í heimahúsum 

sjáum við fram á aukin gæði og skilvirkni í skráningum 

og þjónustu við notendur.  

Einstaklingur með aðgang að kerfinu getur einnig nýtt 

sér það á marga vegu. Sem upplýsingaskjá með dag-

skipulagi, séð klukku, veður og tíma dags, myndsímtöl, 

myndasýningar, minnismiðar, afmælisdagar og áminn-

ingar, t.d. vegna heimsókna, læknatíma og skilaboða. Í kerfinu er samskiptabók sem þjónustu-

veitendur og aðstandendur geta haft samskipti sín á milli.  

 

Hvað er Memaxi 
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Öldrunarheimili Akureyrar (ÖA) er Eden heimili. Árið 2013 fékk ÖA sína fyrstu alþjóðlegu 

viðukenningu sem Eden heimili að undangengnu mati og úttekt á ýmsum þáttum 

starfseminnar. Til að viðhalda slíkri viðurkenningu er gerð úttekt á ákveðnum þáttum í 

starfseminni og þeir metnir af verkefnastjóra Eden samtakanna á 

Íslandi á tveggja ára fresti.  Föstudaginn 11. september síðastliðinn 

fékk ÖA sína fjórðu viðurkenningu sem Eden heimili. 

Að þessu sinni voru hátíðarhöldin lágstemmd vegna aðstæðna. 

Streymt var frá athöfninni og dásamleg „Eden terta“ var með kaffinu. 

Hugmyndafræðin fjallar um viðhorf, samskipti og menningu sem 

stuðlar að virðingu, vellíðan og lífsfyllingu allra þrátt fyrir færni-

skerðingu og þörf fyrir aðstoð.   

ÖA hefur unnið að því að breyta menningu heimila sinna frá stofnanamenningu yfir í aukinn 

heimilisbrag og persónumiðaða nálgun þjónustunnar þar sem vellíðan er höfð að leiðarljósi. 

Hugmyndafræðin leggur áherslu á mikilvægi þess að lifa lífinu lifandi í fjölbreyttu samfélagi 

frekar en að lifa við einmannaleika, að daglegt líf hafi tilgang og dragi úr leiða og að upplifa 

sjálfræði fremur en vanmáttarkennd.  

Vellíðan íbúa á ÖA er viðfangsefni sem alltaf er verið að vinna með og skiptir þar öllu máli 

persónuleg nálgun. Manneskjan á bak við sjúkdóminn er einstök og á sína persónulegu sögu. 

Til að hægt sé að veita einstaklingsmiðaða umönnun þurfa að vera til upplýsingar um ein-

staklinginn, t.d. þekking á venjum, gildum, þörfum og óskum hans. Lífssagan er lykill að 

þeim upplýsingum og notar starfsfólkið hana til að efla vellíðan íbúa, kynnast þeim betur og  

efla tengsl.  

Á tímum COVID-19 faraldurs er enn mikilvægara að hafa í huga vellíðan íbúa þar sem 

heimsóknarbann hefur ríkt og heimsóknir takmarkaðar þegar þær eru leyfðar. Auk þess eru 

íbúar að mestu inni á sínu heimili. Mikilvægt er að nota tæknina til 

að viðhald samskiptum og efla tengslin á milli íbúa og aðstandenda.. 

          Líf sem maður sjálfur metur gott  

er hin fullkomna útkoma mannlegs lífs (WHO) 

Eden — alþjóðleg vottun   
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Ég hef alltaf verið mikið jólabarn og fundist gaman að skreyta og gera fínt fyrir 

jólin. Ætli það komi ekki frá mömmu eða jafnvel föðurafa mínum, en þau hafa 

bæði verið duglega að skreyta fyrir jólin. Þegar ég var barn fórum við fram í hús 

til ömmu og afa og hjálpuðum þeim að skreyta á þorláksmessukvöld.  Ég man   

aldrei eftir því að skrautið hafi verið komið upp fyrr nema þá kannski seríur og 

aðventuljós. Amma og afi tóku skreytingarnar af fullri alvöru og átti hvert skraut 

sinn stað og við erum ekki að tala um nokkra jólasveina hér og þar. Það voru ljós í 

gluggum, skraut hengt upp í vel flest loft svo stundum sást varla í loftið og svo að 

sjálfsögðu jólastyttur og annað punt um allt hús.  

 

Ég man sérstaklega eftir einu skipti, hef sennilega 

verið 8-9. ára. Þá voru allir að hamast við að  

skreyta og ég fékk það verkefni að setja skraut upp 

í stofunni. Nema hvað sjónvarpið var í gangi og 

verið var að sýna mynd um líf Picasso. Ég festist 

alveg við myndina og það var ekki fræðilegur 

möguleiki að ná mér í burtu. Sama hvað mamma 

reyndi að segja mér að halda áfram að skreyta eða 

þegar búið var að skreyta og mamma sagði að 

jólasveinninn myndi gefa mér kartöflu í skóinn ef 

ég kæmi ekki að sofa.  Á endanum gaf ég mig þó 

og sá aldrei blessaðan endirinn á myndinni. Í mörg 

ár dreymdi mig um að verða listamaður, en komst 

svo að því að ég gat ekki teiknað þó líf mitt lægi 

við. Ekki einu sinni eins og Picasso! 

 

Mínar minningar um jólin eru mikið um mömmu á þönum um allt að klára að 

þrífa, taka til og baka. Alltaf var til fullt af mat og margar, margar sortir af 

smákökum og ég tala nú ekki um allt laufabrauðið sem hún nú stundum skar út 

ein þegar við vorum sofnuðum því við nenntum ekki að hjálpa. 

 

Jólaminning - Ásta Júlía 
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Þegar við svo settumst við borðið á aðfangadagskvöld var allt hreint, enginn 
óhreinn þvottur í körfunni og við búin að taka til, setja hreint á og búa um rúmin 
í herbergjunum okkar. Eða það er alla vega minningin, sennilega hefur 
stormsveipurinn mamma séð um öll verkin sem gera átti líka í herbergjunum   
okkar.  

 

Þegar ég var að alast upp var mikið gripið í spil um jólin. Oft sat ég fram á nótt 
með pabba, afa og Bróa frænda eða einhverjum bræðra minna að spila jóker eða 

kana.  Mér fannst alltaf einhver hátíðarblær yfir því að sitja við eldhúsborði, 
með jólaöl og mandarínu meðan snjónum kyngdi niður fyrir utan. Í einhver ár 
var spilað þegar systkini pabba komu saman á annan í jólum að þá voru sett upp 
spilaborð um allt hús og tekin hringur í spilavist. Mér fannst ég ansi fullorðin 
þegar ég fékk að spila með fullorðna fólkinu. 

 

Í minni sveit var aldrei sest niður og borðað á aðfangadagskvöld fyrr en eftir að 

búið var að gefa kúnum jóladekrið eða um átta leytið stundum seinna. Og 

enginn stóð upp frá borðinu fyrr en allir voru búnir að borða því þessi stund var 

fjölskyldustund þar sem við sátum og spjölluðum. Jah eða kannski meira við 

systkinin að gleypa í okkur matinn á met hraða og sátum svo stundum heldur súr 

á svip og gáfum pabba okkar ófagurt augnaráð því lifandi skelfingar ósköp sem 

hann gat verið lengi að borða. Það glaðnaði yfir okkur þegar hann kláraði kjötið 

því þá voru bara kartöflur, sósa og grænmetið eftir. En nei það var ekki hægt að 

borða það án kjöts svo það var bætt við kjöti, þá kláraðist sósan og þá þurfti 

meira af henni. Og svona gekk þetta fram og aftur að því er virtist í heila eilífð 

þangað til karlinn náði lokst að láta dæmið ganga upp 

og allt kláraðist á sama tíma. Þá hjálpuðust allir að við 

að ganga frá og eftir það var loksins hægt að opna  

pakkana. Nú hefur þetta snúist við, því nú er beðið eftir 

því að bræður mínir klári að borða. Jólakortin voru 

alltaf skoðuð eftir að búið var að opna pakkana.  

Ég elskaði að fá bækur og fór alltaf inn í jólanóttina 

lesandi nýja bók. 

         Gleðileg jól öll! 

Jólaminning - Ásta Júlía 



12 

 

Heimilin í Lögmannshlíð gerðu laufabrauð síðustu vikuna í nóvember. Þá komu íbúar á hverju 

heimili saman og skáru út laufabrauð og steiktu saman fyrir sitt heimili. Boðið var uppá Kaffi 

og konfekt og skapaðist mikil jólastemning.    

Aðventan í Lögmannshlíð 
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Aðventan í Lögmannshlíð 
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Aðventan í Lögmannshlíð 
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Í boði hefur verið jólaföndur, mála jólakeramik, útbúa perluskraut í glugga og 

jólakort ásamt fleiru.  Í desember er stefnan á að hafa notarlega stemningu saman 

og njóta aðventunnar. Á hverjum degi verður eitthvað uppbrot s.s. jólabingó, 

kertaljós og samvera, jólasögur, súkkulaði og rjómi, jólatónleikar ásamt mörgu 

öðru skemmtilegu. 

  

Aðventan í Lögmannshlíð 
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Jólaljósin eru farin að týnast upp hjá okkur í Lögmannshlíð og lýsa þau upp  

skammdegið. 

Aðventan í Lögmannshlíð 

Nadía dóttir Huldu 
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Jólatréð í Samkomugerði  var skreytt 28. nóvember 

síðastliðinn. Eins og venjulega komu félagar úr 

Oddfellow og sáu um það. Venjan hefur verið að 

íbúar komi saman og fylgist með uppsetningu og 

skreytingu á tréinu og var það gert núna með 

aðstoð tækninnar. Athöfninni var sjónvarpað á 

zoom frá Samkomugerði  inn á heimilin þar sem 

íbúar gátu fylgst með og notið  

jólastemningarinnar.   

 

Bláklædd í heimsókn í stóreldhúsi 

Jólatréð skreytt 

Eins og árin á undan verður sett upp aðventudagatal hér í Lögmannshlíð.  

Undanfarin ár höfum við notað umslög og opnað umslögin að morgni hvers dags. 

Í ár munum við nýta tæknina, einsog árið 2020 hefur kennt okkur. Aðventudaga-

talið fer upp í gegnum Memaxi, þar sem á hverjum degi mun birtast dagsetningin 

á ákveðnum tíma dags og stuttu seinna mun birtast mynd af þeirri virkni sem á að 

fara fram þann dag. Það verður spennandi að sjá hvernig til tekst og þróa áfram.  

Aðventudagatal 2020 – Memaxi 
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Bernsku jólin voru hátíðleg, allt var þvegið og gert hreint fyrir jól. Á þorláksmessu 

var hangikjötið soðið og jólalyktin lagði yfir. Pabbi smíðaði jólatréð sjálfur með 

greinum og allt. Það var ekki mikið skreytt enda var lítið um skraut og prjál, en 

það voru þessi litlu snúnu kerti. Venjulega voru ljós spöruð en á aðfangadag var 

kveikt upp öll þau ljós sem til voru og 

meira að segja var látið ljós loga í fjósinu 

hjá kúnum. Það sem hreyfði mig mest 

voru ljósin, það að ekki var mikið um 

jólagjafir nema kannski einhver ný flík, 

en það voru ljósin sem hrifu mig.  

Minningin er svo sterk við ljósin og  

birtuna sem var á aðfangadagskvöld. 

Hátíðleikinn var svo mikill að ekki mátti 

gera það sama á jólunum og aðra daga, 

það mátti til dæmis ekki spila.  

Þetta var allt svo hátíðlegt en mér finnst hátíðleikinn ekki vera jafnmikill lengur.  

Gjafirnar og umfangið orðið meira, ég sakna gömlu jólanna. 

Seinna komu svo eplin og þá bættist eplalyktin í húsið sem fylgdi jólunum. Ég 

man að eina aðkeypta leikfangið sem ég átti, sem ég hef örugglega fengið í 

jólagjöf, var dúkka. Þá hafði hausinn verið keyptur og mamma saumaði búkinn á 

hana. 

 

Kærasta minningin var blað sem var gjöf frá dönskum börnum til íslenskra barna.  

 

Jólaminning - Sesselja  Þorsteinsdóttir 
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Ég hef líklegast verið svona átta ára, bróðir minn sex ára og það voru nú ekki mi-

klir aurar á jólunum þá. Við fengum bækur í jólagjöf og ég var svo spæld að ég 

opnaði ekki mína bók einu sinni, því að bókin sem ég fékk hét „Bíbí“ og hún var 

svo þykk að ég hugsaði að ég mundi  

aldrei lesa hana. Bróðir minn fékk bókina  „Tíu 

litlir negrastrákar“ sem var stór myndabók og ég 

kyrjaði lagið við negrastrákana allt jólakvöldið 

og það var foreldrum mínu til leiðinda. Ég söng 

lagið hástöfum alla jólahátíðina og bróðir minn 

var farinn að kunna það líka.  

Ég var voða hrifin af þessari bók, bróðir minn 

fékk bíl og ég stal bókinni í rauninni af honum, 

enda spurði hann aldrei eftir henni. Ég hef ekki 

enn þá í dag opnað bókina „Bíbí“ né lesið hana. 

Það var hefð heima hjá mér þegar ég var yngri að Pabbi las sálm á aðfangadag-

skvöld, það var nú eina skiptið á árinu sem hann settist svona og las, það var voða 

gaman að hlusta á það.  Svo kveikti pabbi sér í vindli eftir matinn og þá voru sko 

komin jólin. Vindlalyktin fór um allt hús og það var svo góð lykt. 

 

Ég óska öllum gleðilegra jóla. 

 

Jólaminning-Bára Olsen 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 
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Aðventan í Hlíð 



36 

 

Ég man að móðursystir mín hún Bogga saumaði alltaf 

föt á mig. Hún átti bara drengi og fannst æðislegt að 

fá að sauma á mig og tvíburabróður minn. Hún gerði 

pífupils ljóst á litin með grænum blómum. Einnig 

saumaði hún rauða fallega kápu eins og tvíhneppta 

(hneppt öðrum megin en skrauttölur hinum megin).  

Einnig man ég vel eftir jólakjólnum sem var með 

tjúlli og tölum svona til skrauts neðst á honum. 

       Gyða  Þorsteinsdóttir 

 

 

Það komu stelpur að vinna hjá okkur á sumrin á vegum Rauða krossins. Móðir 

þeirra sendi okkur alltaf föt af þeim fyrir jólin og einnig sælgæti. Mamma og 

pabbi sendu þá móður  

stúlknanna mat fyrir jólin í staðinn fyrir fötin á okkur. 

Einnig man ég mjög vel eftir jólaeplunum sem að við 

fengum, þeim var skipt til helminga og við fengum smá 

bita alltaf fyrir jólin og svo á jólunum sjálfum.  

        Sigurrós Jónsdóttir 

 

Jólaminningar úr Grænuhlíð  
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Tryggvi skósmiður sendi alltaf epli og kerti heim til ok-

kar þegar ég var lítil, lyktin af þeim var svo góð. Hann 

var með pabba í sveit þegar þeir voru ungir og voru þeir 

alltaf góðir vinir. Mamma sendi honum alltaf 

heimareykt kjöt fyrir jólin. Þau reyktu kjötið heima í 

reykkofa.  

Rétt fyrir ein jólin þegar mamma var að flétta á mér 

hárið sá hún að það var kviknað í  

reykkofanum. Þau náðu að bjarga eitthvað af kjötinu og 

þeir sem að áttu kjöt hjá þeim fengu bestu bitana sem 

að hægt var að borða. Ég man eftir því að kjötið fyrir 

þessi jól var ekkert mjög gott.             Guðrún K. Jóhannsdóttir 

 

Ég man alltaf eftir eplunum á aðfangadag og lyktinni, hún var svo góð. Allir fengu 

eitt epli á mann, þau voru svo góð á bragðið. Ég man líka 

eftir lítilli dúkku með póstulínshöfuði sem að ég fékk, ég 

var svo glöð með hana. Ég á hana ekki ennþá, veit ekki 

hvar hún lenti eða hvort hún eyðilagðist.  

Við vorum alltaf með lifandi jólatré á jólunum og það var 

alltaf skreytt á Þorláksmessu.  

                     

         Helga Jónsdóttir  

Jólaminningar úr Grænuhlíð 
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Athafnir frá kirkjunni verða sendar út á facebooksíðum kirknanna, 
tilvalið að njóta í stofunni saman.  

 

Annan sunnudag í aðventu 6. des. kl. 11 

Aðventustund frá Grenjaðarstaðarkirkju 

  

 

Þriðja sunnudag í aðventu 13. des. kl. 11 

Aðventustund frá Grundarkirkju 

  

 

Fjórða sunnudag í aðventu 20. des. kl. 11 

Aðventustund frá Glerárkirkju 

  

 

Jóladag 

Hátíðarguðsþjónustu frá Grundarkirkju kl. 11 eða 14 

Væntanlega send út á sjónvarpsstöðinni N4 og facebook síðum    
kirknanna, með þátttöku kirkjukóra, organista og presta á  

Eyjafjarðarsvæðinu. (Nánar auglýst síðar) 

 

Messuhald  



39 

Dagskrá iðju og félagsstarfs er öðruvísi í ár en undanfarin ár. Það mun þó 

vera jólaþema í öllu félagsstarfi inn á heimilunum.  

 

6.-12. desember - Jólasaga í samveru og jólabingó. 

10. desember—Fyrirlestur frá Akureyrar Akademíunni í sjónvarpi á 

hverju heimili og dagþjálfun.  Jón Hjaltason sagnfræðingur. Markús 

Ívarsson; saga Eyfirðings sem var á flótta undan   

réttvísinni í tæp fjörutíu ár.  

13-19. desember - Jólasamvera og sherrý. 

18. desember - Jólaskemmtun í stofum heimilanna. 

19.  desember - Jólatónleikar Björgvins í stofum heimilanna. 

20.—25. desember - Jóladekur í samveru. 

Desember á Hlíð 



40 

Það fylgir aðventu að gæða sér á góðum smákökum og öðru gotterí. Ég 

reyni eftir bestu getu að standa mig í að baka þó svo að ég nái nú aldrei 

að toppa móður mína  þegar kemur að fjölda sorta. Mamma hló þegar ég 

sagði henni að ég ætti að koma með uppskrift í blað, enda á ég mjög erfitt 

með að fylgja uppskriftum og þarf iðulega að gera eitthvað smá öðruvísi. 

En einhvern tímann er allt fyrst og hér kemur uppskrift af gómsætum 

lakkrístoppum sem margir baka fyrir jólin. Þessi uppskrift er samblanda 

af tveimur uppskriftum sem ég fann á veraldarvefnum því ég gat engann 

veginn haldið mig við eina uppskrift. 

4 eggjahvítur 

2 dl sykur  

1 dl púðursykur 

150gr rjómasúkkulaðidropar 

150gr súkkulaðihjúpað lakkrískurl 

Aðferð 

Kveikið á ofninum, stillið á 150⁰C  á undir og yfir hita. 

Þeytið eggjahvíturnar vel, bætið svo sykrinum hægt og rólega saman við 

og þeytið áfram vel saman þar til blandan 

er orðin stíf. 

Bætið súkkulaðinu og lakkrískurlinu út í, 

blandið varlega saman með sleikju.  

Setja bökunarpappír á plötuna 

 

Ágætt er að nota tvær teskeiðar til þess að 

móta toppana, passa þarf að það sé ágætis 

pláss á milli þar sem topparnir stækka í 

ofninum. 

Bakið í 16-17 mínútur.  

 

Harpa Dögg í Grænuhlíð 

Lakkrístoppar frá Hörpu Dögg í Grænuhlíð 


