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í Skagafirði 2017

10 sunnudagur
ANNAR SUNNUDAGUR Í AÐVENTU

•	 Aðventuævintýri	á	Hólum. Hóladeild 
Skógræktarfélags Skagfirðinga verður með 
jólatréssölu og Kvenfélag Hólahrepps stendur fyirr 
ýmsum viðburðum. Sjá nánar á Facebooksíðu 
viðburðarins undir heitinu Aðventuævintýri á 
Hólum. 

•	 Jólabrunch	á	Hótel	Varmahlíð. Fyrirspurnir 
og pantanir í síma 453 8170 og info@
hotelvarmahlid.is. 

•	 Opið	í	Maddömukoti	frá kl. 14:00-17:00. Boðið 
verður upp á jólate og piparkökur. Handverk til 
sölu. 

•	 Aðventuhátíð	í	Hóladómkirkju kl. 14:00. Kaffi 
á eftir. 

•	 Vinnustofa	Maríu	á	Kringlumýri, Akrahreppi 
frá kl. 14:00-17:00. Handverk og ýmislegt notað 
og nýtt. Jólastemning og heitt á könnunni. 

•	 Aðventuhátíð	á	Löngumýri	kl. 14:00. 
•	 Aðventukvöld	í	Sauðárkrókskirkju.  

Kórsöngur og mikill almennur söngur. 
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11 mánudagur

•	 Eftirlæti er með opið frá kl. 9:00-17:00. Ardeco 
er með fallegar gjafaöskjur. 

•	 Opið	í	Áskaffi alla virka daga frá kl. 11:00-
16:00. 

•	 Opið	hjá	Lottu	K frá 12:00-18:00 virka daga.
•	 Tindastóll	-	ÍR í Síkinu. Stórleikur í átta liða 

úrslitum Maltbikarsins í körfubolta. Leikurinn 
hefst kl. 19:15. Allir í Síkið!

12 þriðjudagur
STEKKJASTAUR MÆTIR Á SVÆÐIÐ

•	 Opið	í	Gestastofu	Sútarans alla virka daga frá 
kl. 11:00-16:00.

•	 Jólatónleikar	Tónlistarskóla	Skagafjarðar í 
Grunnskólanum austan Vatna á Hólum kl. 15:30.

•	 Jólatónleikar	Tónlistarskóla	Skagafjarðar í 
Höfðaborg á Hofsósi kl. 17:00. 
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6 miðvikudagur

• Opið í Áskaffi alla virka daga frá kl. 11:00-
16:00. 

•	 Eftirlæti er með opið frá 9:00-18:00. Sóley 
organics vörurnar eru til hjá okkur. 

•	 Árshátíð	8.	og	9.	bekkjar	Árskóla í Bifröst. 
Sýningar kl. 17:00 og kl. 20:00.
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7 fimmtudagur

•	 Lúsíuhátíð	6.	bekkjar	Árskóla. Lúsíurnar 
verða á ferðinni og syngja á nokkrum stöðum 
í bænum. Hátíðin endar á Lúsíusöng í matsal 
Árskóla kl. 17:00. Allir velkomnir.

• Opið hjá Lottu	K frá 12:00-18:00. Allar Nvey Eco 
vörur á 50% afslætti í þessari viku.

•	 Jólabingó	10.	bekkjar	Varmahlíðarskóla kl. 
17:00.

•	 Tindastóll	-	Njarðvík.	Karlalið meistaraflokks 
Tindastóls í körfubolta tekur á móti Njarðvík í 
Síkinu, íþróttahúsinu á Sauðárkróki, kl. 19:15.

• Konukvöld á aðventunni á Klippiskúrnum, 
Ægisstíg 4, frá 20:00-22:00. Mikið úrval af 
flottum vörum á frábæru tilboði, tilvalin jólagjöf. 
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8 föstudagur

•	 Síðasti	öruggi	skiladagurinn til að senda 
jólakort með B pósti til Evrópu, jólakort með 
A pósti utan Evrópu, jólapakka með almennri 
sendingu til Norðurlanda og Evrópu og pakka 
með hraðsendingu til Bandaríkjanna.

•	 Opið í	Sauðárkróksbakarí	frá 7:00-18:00 . 
Kynning á jólakaffinu 2017 og norskri jólaköku.

•	 Eftirlæti verður 5 ára, af því tilefni bjóðum við 
ykkur að kíkja á opið hús í kvöld frá kl. 20:00-
23:00. Skemmtileg stemmning, léttar veitingar 
og góð tónlist. 

•	 Jólahlaðborð	á	Hótel	Varmahlíð. Ómótstæði-
legt jólahlaðborð þar sem gæða hráefni 
og frábær matseld fara saman. Fyrirspurnir 
og pantanir í síma 453 8170 og info@
hotelvarmahlid.is.
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Þeim sem vilja koma viðburðum á framfæri 
í JólaDagskránni	í	Skagafirði er bent á að hafa 

samband við Bryndísi Lilju Hallsdóttir í síma 455 6017 
eða senda póst á bryndisl@skagafjordur.is
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– Heimili norðursins

9 laugardagur

•	 Klippiskúrinn, Ægisstíg 4, verður með opið frá 
10:00-14:00. Heitt á könnunni. 

•	 Táin	og	Strata ásamt Hárfix, Skagfirðingabraut 
6, verða með opið frá 11:00-16:00. Ýmis tilboð 
og heitt á könnunni. 

•	 Gallerí	Alþýðulist í Varmahlíð opið frá             
kl. 13:00-18:00. 

• Opið í Rúnalist gallerí, Stórhól í 
Lýtingsstaðahreppi, frá kl. 13:00-19:00.

• Opið hús í torfhúsinu að Lýtingsstöðum frá     
kl. 14:00-18:00.

• Opið í Maddömukoti frá kl. 14:00-17:00.   
Boðið verður upp á jólate og piparkökur. 
Handverk til sölu. 

•	 Aðventuhátíð	í	Barðskirkju kl. 14:00.          
Kaffi á Sólgörðum á eftir. 

•	 Jólamarkaður	Kvenfélags	Lýtingsstaða-
hrepps í Árgarði frá kl. 14:00-18:00. 

•	 Vinnustofa	Maríu	á	Kringlumýri, Akrahreppi 
frá kl. 14:00-17:00. Handverk og ýmislegt notað 
og nýtt. Jólastemning og heitt á könnunni. 

•	 Jólatónleikar	með	Margréti	Eir í 
Sauðárkrókskirkju kl. 20:00. Hljóðfæraleikarar 
eru Börkur Hrafn Birgisson og Daði Birgisson. 
Sérstakur gestur er Guðrún Gunnarsdóttir. 

•	 Jólahlaðborð	á	Hótel	Varmahlíð.	
Ómótstæðilegt jólahlaðborð þar sem gæða 
hráefni og frábær matseld fara saman. 
Fyrirspurnir og pantanir í síma 453 8170 og 
info@hotelvarmahlid.is.
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13 miðvikudagur
GILJAGAUR MEÐ GOTT Í SKÓINN

•	 Síðasti	öruggi	skiladagurinn	til að senda 
jólapakka með hraðsendingu til Evrópu.

•	 Jólatónleikar	Tónlistarskóla	Skagafjarðar 
í Grunnskólanum austan Vatna á Sólgörðum kl. 
10:30. 

•	 Jólabingó	10.	bekkjar	Árskóla í matsal 
Árskóla kl. 18:00.
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14 fimmtudagur
STÚFUR KEMUR Á HARÐASPRETTI

•	 Opið	í	Sauðárkróksbakarí frá 07:00-18:00 . 
Nýjar jólagjafakörfur til sölu.

•	 Klippiskúrinn, Ægisstíg 4, verður með opið frá 
9:00-20:00. Piparkökur og heitt á könnunni. 

•	 Opið	hjá	Lottu	K frá 12:00-18:00 virka daga.
•	 Danssýning	nemenda	Varmahlíðarskóla      

kl. 14:00 í íþróttamiðstöðinni í Varmahlíð.
•	 Jólatónleikar	Tónlistarskóla	Skagafjarðar					 

í matsal Árskóla kl. 16:30 og 18:00. 
•	 Jólaglögg	og	aðventukaffi	Sjálfstæðisfélags	

Skagfirðinga í matsal heimavistar FNV kl. 20:30. 
Allir hjartanlega velkomnir.  
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