
Jólaljós verða tendruð á jólatrénu 
á Kirkjutorgi kl. 15:30 

   Stubbarnir syngja jólalög. 
Stubbarnir eru krakkar á aldrinum 10-12 ára sem starfa á vegum Sauðárkrókskirkju. 

Stjórn og undirleik annast Rögnvaldur Valbergsson.

   Hátíðarávarp Stefáns Vagns Stefánssonar 
formanns byggðarráðs í Sveitarfélaginu Skagafirði.

   Leikfélag Sauðárkróks sér um söng, glens og grín.
   Nemendur í 2. bekk Árskóla tendra ljósin á jólatrénu.

   Hó, hó, hó! Jólasveinarnir kíkja til byggða 
og hafa eflaust eitthvað gott í pokahorninu.

   Dansað í kringum jólatréð og sungin jólalög.

Á meðan unga kynslóðin bíður eftir jólasveininum er boðið upp á 
akstur í hestvagni við Kirkjutorg frá kl. 14:00-15:00.

Tréið var gróðursett í Hátíðarreit í Skógarhlíðinni á Sauðárkróki 
en plantan var ræktuð í Skógræktinni í Varmahlíð.

Tréð var 11 metrar á hæð fyrir fall og er ríflega 40 ára gamalt.

Jólaljós tendruð
á Króknum

Jólastemning á Sauðárkróki  
laugardaginn 1. desember 2018

Fjölmennum í bæinn í jólaskapi!



   Jóla
Dagskráin

í Skagafirði 2018

30 föstudagur

•	 Jólahlaðborð	hjá	KK	Restaurant.	
Pantanir	og	nánari	upplýsingar	á	
kaffikrokur@kaffikrokur.is.
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1 laugardagur
LJÓS TENDRUÐ

FULLVELDISDAGURINN
•	 Friðarganga	frá	Árskóla	kl.	8:30	þar	sem	ljós	

verða	tendruð	á	krossinum	á	Nöfum.	Allir	
Skagfirðingar	eru	hvattir	til	að	mæta	og	taka	
þátt	í	þessum	hátíðlega	viðburði.	Kakó	og	
piparkökur	í	Árskóla	eftir	gönguna.

•	 Opið	hús	í	Árskóla	í	tilefni	100	ára	
fullveldisafmælis	Íslands.

•	 Ókeypis	jólahlaðborð	fyrir	alla	fjölskylduna	í	
íþróttahúsinu	í	boði	Rótarýklúbbs	Sauðárkróks		
kl.	12:00-14:00.
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2 sunnudagur
FYRSTI SUNNUDAGUR Í AÐVENTU

•	 Jólaföndur	leikskólans	Ársala	frá	kl.	10:00-13:00.	
Hvetjum	alla	foreldra	til	að	koma	með	börnin	sín	
og	eiga	ánægjulega	stund	með	þeim.

•	 Sunnudagaskóli	í	Sauðárkrókskirkju	kl.	11:00.
•	 Hátíðarmessa	í	Sauðárkrókskirkju	kl.	14:00.	

Kirkjukórinn	leiðir	söng	undir	stjórn	Rögnvalds	
Valbergssonar.	Kaffiveitingar	að	messu	
lokinni	í	safnaðarheimilinu	í	boði	Kvenfélags	
Skarðshrepps.
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•	 Táin	og	Strata	ásamt	Hárfix,	Skagfirðingabraut	6,	
verða	með	opið	frá	kl.	12:00-17:00.	Ýmis	tilboð	í	
gangi	og	heitt	á	könnunni.

•	 Maddömur	verða	með	opið	í	Maddömukoti	frá	
kl.	14:00-17:00	og	bjóða	gestum	upp	á	kjötsúpu.

•	 Opið	í	Capello	frá	kl.	14:00-17:00.
•	 Opið	í	Eftirlæti	frá	kl.	14:00-17:00.	Kíkið	við	í	

jólaglögg	og	gotterí.	Jólavörurnar	frá	Skrautmen	
eru	til	hjá	okkur.

•	 Súkkulaði	og	kósý	á	Bakarastéttinni	við	
Sauðárkróksbakarí.	Kaffi	&	kakó	í	teríu	og							
líka	til	að	taka	með	heim.	Fjölskyldutilboð.				
Opið	til	kl.	17:00.	

•	 Sigrún	og	Steina	verða	með	heitt	súkkulaði	
og	rjómavöfflur	til	sölu	í	Safnaðarheimilinu	til	
styrktar	fjölskylduhjálp	kirkjunnar	frá	kl.	14:00-
17:00.	Einnig	verður	til	sölu	ýmis	jólavarningur	
og	fleira	á	vægu	verði.

•	 Opin	vinnustofa	myndlistarfólks	í	Gúttó,	
Skógargötu	11,	kl.	14:00-17:00.	Heitt	á	könnunni	
og	fullt	af	skagfirskri	list	í	jólapakkann.	Verið	
hjartanlega	velkomin.	Sólon	Myndlistarfélag.

•	 Skátakakó	og	piparkökur	í	Landsbankanum	frá	
kl.	14:30-16:00.	Verið	velkomin.

•	 Pop-up	verslun	opin	frá	kl.	14:00-17:00	í	Gamla	
Pósthúsinu	(hjá	jólatrénu).	Lauga&Lauga,	fröken	
Sonja	og	Hilma	–	hönnun	og	handverk	–	ehf.

•	 Boðið	verður	upp	á	akstur	í	hestvagni	við	
Kirkjutorg	kl.	14:00.	

•	 Jólajós	tendruð	á	jólatré	kl.	15:30	á	Kirkjutorgi	á	
Sauðárkróki.	Hátíðarávarp,	söngur,	dans	og	gleði	
og	hver	veit	nema	jólasveinarnir	kíki	til	byggða.

•	 Jólahlaðborð	hjá	KK	Restaurant.	Pantanir	og	
nánari	upplýsingar	á	kaffikrokur@kaffikrokur.is.

29 fimmtudagur

•	 Kynningarkvöld	björgunarsveitarinnar	
Skagfirðingasveitar	kl.	20:00.	Ef	þú	hefur	áhuga	á	
skemmtilegum	félagsskap,	hefur	gaman	af	útivist,	
þráir	ævintýri,	ert	handlaginn,	öflugur	leiðtogi,	
tæknisinnaður	eða	langar	hreinlega	að	prófa	
eitthvað	nýtt	þá	hvetjum	við	þig	til	að	mæta	í	
Sveinsbúð	á	kynningarfund	um	starfið.

•	 Króksbíó	sýnir	ævintýramyndina	Fantastic	Beasts:	
The	Crime	of	Gindelwald	kl.	20:00.	

•	 Jólabjórasmakk	á	Grand-Inn.	Tíu	nýir	bjórar	
smakkaðir	frá	kl.	20-22.
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3 mánudagur

•	 Síðasti	öruggi	skiladagurinn	til	að	senda	jólakort	
með	B-pósti	utan	Evrópu.

•	 Opið	hús	í	Iðju	við	Sæmundarhlíð	kl.10-15	í	tilefni	
af	Alþjóðadegi	fatlaðs	fólks.	Um	kl.	14:00	kemur	
góður	gestur	og	skemmtir.	Jólate	„iðjusamra“	
verður	m.a.	á	boðstólum.

•	 Slökun	og	bæn	í	Sauðárkrókskirkju	kl.	17:00.	
Stresslaus	stund	í	amstri	dagsins.

•	 Króksbíó	sýnir	boxmyndina	Creed	2,														
Rocky	Balboa	og	sonur	Appolo	Creed	takast									
á	við	nýjan	rússneskan	Drago.	Sýnd	kl.	20:00.
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4 þriðjudagur

•	 Árshátíð	8.	og	9.	bekkjar	Árskóla.	Stórskemmti-
leg	sýning	sem	enginn	má	missa	af.

5 miðvikudagur

•	 Árshátíð	8.	og	9.	bekkjar	Árskóla.	Láttu	þetta	
ekki	fram	hjá	þér	fara.
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6 fimmtudagur

•	 Jólabingó	10.	bekkjar	Árskóla	kl.	18:00	í	matsal	
skólans.	Fjöldi	fallegra	og	góðra	vinninga.	Allir	
velkomnir.

•	 Jólakaffið	2018	og	norsk	jólakaka	í	
Sauðárkróksbakaríi.

•	 Krókurinn	í	denn	–	Rósir	á	mölinni.	Í	tilefni	af	100	
ára	afmæli	fullveldis	Íslands	sláum	við	upp	revíu	
þar	sem	tónlistarfólk,	leikarar	og	sögumenn	stíga	
á	stokk	og	taka	áhorfendur	með	í	skemmtilegt	
ferðalag	um	Sauðárkrók	fyrir	um	100	árum.	Fyrri	
sýning	í	Bifröst	6.	desember	kl.	20:00.	Síðari	
sýningin	verður	8.	desember.

D
E
S

7 föstudagur

•	 Arion	banki	býður	upp	á	rjúkandi	jólate	í	útibúi	
bankans.

•	 Jólakaffið	2018	og	norsk	jólakaka	í	
Sauðárkróksbakaríi.

•	 	Jólahlaðborð	hjá	KK	Restaurant.	Pantanir	og	
nánari	upplýsingar	á	kaffikrokur@kaffikrokur.is.
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Þeim	sem	vilja	koma	viðburðum	á	framfæri	
í	JólaDagskránni í Skagafirði	er	bent	á	að	hafa	

samband	við	Hebu	Guðmundsdóttur	í	síma	455	6017	
eða	senda	póst	á	heba@skagafjordur.is
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– Heimili norðursins

•	 Jólamarkaður	Kvenfélags	Lýtingsstaðahrepps	í	
Árgarði	frá	kl.	14:00-17:00.	

•	 Sólon	Myndlistarfélag	býður	upp	á	Akrýlmálun	
fyrir	krakka	á	öllum	aldri	í	Gúttó,	Skógargötu	
11,	kl.	14:00-16:00.	Mikilvægt	er	að	koma	í	
fötum	sem	mega	skemmast.	Yngri	en	6	ára	mæti	
með	fullorðinn	með	sér.	Viðburðurinn	er	í	boði	
Menningarsjóðs	Kaupfélags	Skagfirðinga	og	
kostar	því	ekkert	fyrir	börnin.	Heitt	á	könnunni	
fyrir	foreldrana.	Verið	hjartanlega	velkomin.	
Viðburðinn	og	nánari	upplýsingar	má	finna	á	
Facebooksíðu	Sólon	Myndlistarfélags.

•	 Grinch	verður	í	Króksbíó	kl.	16:00	og	talar	
íslensku	eins	og	enginn	væri	morgundagurinn.

•	 Jólastemning	í	torfhesthúsinu	á	Lýtingsstöðum	
frá	kl.	15:00-18:00.

•	 Rúnalist	Gallerí	Stórhól,	Jólaról	frá	kl.	13:00-
19:00.

•	 Aðventukvöld	Sálarrannsóknarfélags	Skaga-
fjarðar	kl.	20:30	á	Kaffi	Krók	(neðri	sal).	Tónlistar-
flutningur,	jólahugvekja	og	skyggnilýsing	með	
Þórhalli	miðli.	Kaffi	og	konfekt.	Aðgangur	er	500	
kr.	fyrir	félagsmenn	og	1.000	kr.	fyrir	aðra.

•	 The	Girl	in	the	Spider	Web	verður	sýnd	kl.	20:00	
í	Króksbíó	en	þar	lætur	Lisbeth	Salander	verkin	
tala.	Bönnuð	innan	16	ára.



Jólastemning á Sauðárkróki  laugardaginn 1. desember 2018

Aðventustemning
í Gamla bænum & nágrenni

    Friðarganga frá Árskóla kl. 8:30 þar sem ljós verða tendruð á krossinum á Nöfum. 
Skagfirðingar eru hvattir til að mæta og taka þátt í þessum hátíðlega viðburði.

 Opið hús í Árskóla eftir gönguna þar sem boðið verður upp á kakó og piparkökur.
    Jólahlaðborð Rótarýklúbbs Sauðárkróks frá kl. 12:00-14:00 í íþróttahúsinu á 

Sauðárkróki. Aðgangur er ókeypis en hægt er að leggja til framlag að eigin vali á staðnum. 
Allur ágóði rennur til góðs málefnis. Allir hjartanlega velkomnir.

    Táin og Strata ásamt Hárfix verða með opið frá kl. 12:00-17:00.
 Ýmis tilboð í gangi og heitt á könnunni.

    Sigrún og Steina verða með heitt súkkulaði og rjómavöfflur til sölu í 
Safnaðarheimilinu til styrktar fjölskylduhjálp kirkjunnar frá kl. 14:00-

17:00. Einnig verður til sölu ýmis jólavarningur og fleira á vægu verði.
    Maddömur verða með opið í Maddömukoti frá kl. 14:00-17:00 

og bjóða gestum upp á kjötsúpu.
    Opið í Eftirlæti frá kl. 14:00-17:00. Jólaglögg og gotterí í boði. 

Jólavörurnar frá Skrautmen fást í Eftirlæti.
    Skátakakó og piparkökur í Landsbankanum frá kl. 14:30-16:00

    Súkkulaði og jólakósí á Bakarastéttinni við Sauðárkróksbakarí.
 Kaffi og kakó í teríunni ásamt flottum fjölskyldutilboðum. Opið til kl. 17:00.

    Sólon myndlistarfélag verður með opna vinnustofu myndlistarfólks 
í Gúttó frá kl. 14:00-17:00. Fullt af skagfirskri list í jólapakkann.

 Heitt á könnunni. Verið hjartanlega velkomin.
    Opið í Capello frá kl. 14:00-17:00. Verið hjartanlega velkomin.

    Pop-up verslun í gamla pósthúsinu (hjá jólatrénu) frá kl. 14:00-
17:00. Lauga&Lauga, fröken Sonja og Hilma – hönnun og handverk.

    Akstur í hestvagni fyrir yngri kynslóðina við Kirkjutorg kl. 14:00.
    Jólaljós verða tendruð á jólatrénu við Kirkjutorg kl. 15:30. 

Hátíðardagskrá, söngur og dansað í kringum jólatréð. Jólasveinarnir mæta í heimsókn.
    Jólahlaðborð hjá KK Restaurant. Pantanir og nánari 

upplýsingar á kaffikrokur@kaffikrokur.is.

– Heimili norðursins

Táin


