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

   Nemendur í Grunnskólanum austan Vatna 
flytja jólalög við undirleik Jóhanns Bjarnasonar

   Hátíðarávarp

   Nemendur í 2. bekk GaV tendra ljósin á jólatrénu

   Leikfélag Sauðárkróks sér um söng, gleði og grín

   Kór Árskóla flytur jólalög við undirleik Rögnvalds Valbergssonar

   Hó, hó, hó! Jólasveinarnir kíkja til byggða og gleðjast með okkur 

   Dansað og sungið í kringum jólatréð 

Jólatréð var ræktað í heimabyggð en það kemur 
úr Hátíðarreitnum í Skógarhlíðinni á Sauðárkróki en plantan var ræktuð í 

Skógræktinni í Varmahlíð og er tréð ríflega 40 ára gamalt.

Jólaljós tendruð
á Króknum

Jólastemning á Sauðárkróki  
laugardaginn 30. nóvember 2019

Fjölmennum í bæinn í jólaskapi!
– Heimili norðursins



   Jóla
Dagskráin

í Skagafirði 2019

29 föstudagur

•	 Friðarganga	frá	Árskóla	kl.	8:30	þar	sem	ljós	
verða	tendruð	á	krossinum	á	Nöfum.	Kakó	og	
piparkökur	á	lóð	Árskóla	eftir	gönguna.	Allir	
velkomnir.

•	 Black	Friday	tilboð	á	Eftirlæti	frá	kl.	10:00-18:00.	
Jólavörurnar	eru	komnar.

•	 Jólasveinarnir	mæta	í	Arion	banka	frá	kl.	
15:00-16:30	með	gjafir	handa	börnunum	og	
allir	fá	mynd	af	sér	með	sveinka.	Frábært	fyrir	
jólakortin.	Boðið	verður	upp	á	rjúkandi	jóladrykk	
og	smákökur.

•	 Black	Friday	tilboð	í	Blómabúðinni	frá	kl.	16-20.	
Obba	í	Wanitu	mætir	með	snyrtivörur,	gjafabréf	
og	vinsælu	MFitness	vörurnar!	Allt	það	nýjasta	
frá	Sveinbjörgu,	PIP,	Heklu,	Holmegard	o.fl.

•	 Jólahlaðborð	hjá	KK	Restaurant.	Borðapantanir	á	
kaffikrokur@kaffikrokur.is.

•	 Aðventuveisla	að	hætti	Gránu	Bistró	kl.	
19:00.	Borðapantanir	í	síma	588-1238	eða	á	
info@1238.is.

•	 Jólabjórsmakk	á	Grand-Inn	frá	kl.	20:00-22:00.	
Tíu	tegundir	af	jólabjór	prufukeyrðar	og	stig	
gefin.

•	 Nemendafélag	FNV	verður	með	aukasýningu	
á	Mamma	Mia	í	Bifröst	kl.	20:00.	Algjörlega	
frábær	sýning.
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28 fimmtudagur

•	 Tindastóll	og	Þór	Þorlákshöfn	mætast	í	Síkinu	í	
9.	umferð	Dominos-deildarinnar.	Leikurinn	hefst	
kl.	19:15.

•	 Frábær	ræma	í	Króksbíói,	Ford	v	Ferrari,	með	
Matt	Damon	og	Christian	Bale	í	aðalhlutverkum.	
Keyrslan	hefst	kl.	20:00.
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30 laugardagur
LJÓS TENDRUÐ

•	 Prjónakaffi	á	Gránu	Bistró	kl.	10:00-12:00.
•	 Kiwanisklúbburinn	Drangey	annast	uppsetningu	

á	ljósakrossum	í		kirkjugarðinum	á	Nöfunum	á	
milli	kl.	10	og	15.	Upplýsingar	í	síma	853-5513.

•	 Jólahlaðborð	Rótarýklúbbs	Sauðárkróks	
2019.	Rótarýklúbbur	Sauðárkróks	býður	til	ókeypis	
fjölskyldu	jólahlaðborðs	á	milli	kl.	12	og	14	í	
íþróttahúsinu	á	Sauðárkróki.	Boðið	er	m.a.	upp	
á	forrétti,	laufabrauð,	hangikjöt,	bayonneskinku	
ásamt	meðlæti	og	jóladrykk	og	allt	er	þetta	
ókeypis.	Söfnunarkassi	verður	við	innganginn	þar	
sem	gestum	gefst	tækifæri	til	að	láta	eitthvað	af	
hendi	rakna	til	góðs	málefnis.	Hlökkum	til	að	sjá	
ykkur.

•	 Opið	í	Eftirlæti	frá	kl.	13:00-17:00.	Það	verður	
stemning	í	bænum,	kíkið	við	og	fáið	ykkur	jólate	
og	piparkökur.

•	 Táin	og	Strata	ásamt	Hárfix,	Skagfirðingabraut	6,	
verða	með	opið	frá	kl.	13:00-17:00.	Ýmis	tilboð	í	
gangi	og	heitt	á	könnunni.

•	 Jólamarkaður	–	Matur	úr	héraði.	Matarkistan	
Skagafjörður	verður	með	jólamarkað	í	neðri	sal	
hjá	KK	Restaurant	kl.	13:00-15:00.

•	 Piparkökuskreytingar	í	Gránu	kl.	13:00-15:00.
•	 Maddömur	verða	með	opið	í	Maddömukoti	frá	kl.	

14:00-17:00	og	bjóða	gestum	upp	á	kjötsúpu.
•	 Opið	hús	í	Safnaðarheimilinu	frá	kl.	14:00-17:00.	

Heitt	súkkulaði	og	rjómavöfflur	og	ýmislegt	annað	
ætt	og	óætt	til	sölu	til	styrktar	aðgengismálum.

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

•	 Ljós	tendruð	á	jólatrénu	við	Kirkjutorg										
kl.	15:30.	Söngur,	dans	og	jólagleði.

•	 Jólahlaðborð	hjá	KK	Restaurant.	Borðapantanir	á	
kaffikrokur@kaffikrokur.is.

•	 Aðventuveisla	að	hætti	Gránu	Bistró	kl.	
19:00.	Borðapantanir	í	síma	588-1238	eða	á			
info@1238.is.

•	 Tindastóll	og	Grindavík	b	mætast	í	1.	deild	kvenna	
í	Síkinu	laugardag	kl.	18:00.

•	 Nemendafélag	FNV	verður	með	lokasýningu	á	
Mamma	Mia	í	Bifröst	kl.	20:00.	Algjörlega	frábær	
sýning.
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2 mánudagur

•	 Króksbíó	sýnir	stórmyndina	Midway	kl.	20:00.	
Hér	segir	af	einni	frægustu	orrustu	síðari	
heimsstyrjaldarinnar.	Bönnuð	innan	16	ára.
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3 þriðjudagur

•	 Opið	hús	í	Iðju	við	Sæmundarhlíð	kl.	10:00-15:00	
í	tilefni	af	Alþjóðadegi	fatlaðs	fólks.	Góður	gestur	
kemur	og	skemmtir	um	kl.	14:00.	Boðið	verður	
upp	á	jólate	“iðjusamra”.

•	 Árshátíð	unglingastigs	Árskóla.	Sýningar	í	Bifröst	
kl.	17:00	og	20:00.	Allir	velkomnir.

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

4 miðvikudagur

•	 Árshátíð	unglingastigs	Árskóla.	Sýningar	í	Bifröst	
kl.	17:00	og	20:00.	Allir	velkomnir.

•	 Eitthvað	fallegt...	Jólatónleikar	með	Kristjönu	
Stefáns,	Ragnheiði	Gröndal	og	Svavari	Knút	í	
Gránu	kl.	21:00.
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5 fimmtudagur

•	 Kvöldopnun	hjá	Wanitu	Snyrtistofu	frá	kl.	17:00-
21:00.	10%	afsláttur	af	öllum	vörum!

•	 Opið	kvöld	í	Villunni,	Hólavegi	16,	frá	19:30	-	
22:00.	Gjafabréf	er	gjöf	sem	gleður.	Mikið	úrval	
af	flottum	vörum	á	frábæru	tilboði.

•	 Tindastóll	og	Álftanes	mætast	í	Geysisbikarnum	í	
Síkinu	kl.	19:15.

•	 Króksbíó	sýnir	hasarmyndina	21	Bridges	kl.	
20:00.	Í	aðalhlutverkum	eru	Chadwick	Boseman	
og	Sienna	Miller.	Bönnuð	innan	16	ára.
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6 föstudagur

•	 Jólahlaðborð	hjá	KK	Restaurant.	Borðapantanir	á	
kaffikrokur@kaffikrokur.is.

•	 Jólahlaðborð	á	Hótel	Varmahlíð	kl.	20:00.	
Miðapantanir	og	fyrirspurnir	á	info@
hotelvarmahlid.is	eða	í	síma	453-8170.

•	 Síðasti	öruggi	skiladagurinn	til	að	senda	
svokallaða	hagkvæma	pakka	til	landa	utan	
Evrópu.
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1 sunnudagur
FYRSTI SUNNUDAGUR Í AÐVENTU

FULLVELDISDAGURINN
•	 Tindastóll	og	Grindavík	b	mætast	í	1.	deild	

kvenna	í	Síkinu	sunnudag	kl.	13:00.
•	 Foreldrafélag	leikskólans	Barnaborgar	á	Hofsósi	

heldur	jólabingó	í	félagsheimilinu	Höfðaborg	
kl.	14:00.	Glæsilegir	vinningar	og	jólastemning.	
Nemendafélag	GaV	verður	með	sjoppu	í	hléi.	
Ekki	missa	af	þessu.

•	 Kvenfélagið	Framtíðin	80	ára.	Afmælisfagnaður	
á	Ketilási	kl.	14:00.	Á	dagskrá	verður	ágrip	úr	
sögu	félagsins,	upplestur	og	söngur.

•	 Frozen	2	er	framhald	af	hinni	geysivinsælu	
Disney-mynd.	Frábær	teiknimynd	með	íslensku	
tali.	Sýnd	í	Króksbíó	kl.	15:00	og	aftur	kl.	17:00.

•	 Jólamyndin	í	ár	er	Last	Christmas,	lauslega	byggð	
á	jólalaginu	sígilda	sem	Wham!	Gerði	vinsælt	
fyrir	35	árum.	Sýnd	í	Króksbíó	kl.	20:00.

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
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Jólastemning á Sauðárkróki  laugardaginn 30. nóvember 2019

Aðventustemning
í Gamla bænum & nágrenni

•    Prjónakaffi á Gránu Bistró kl. 10:00-12:00.
    Jólahlaðborð Rótarýklúbbs Sauðárkróks 2019. Rótarýklúbbur Sauðárkróks býður til 

ókeypis fjölskyldu jólahlaðborðs á milli kl. 12 og 14 í íþróttahúsinu á Sauðárkróki. 
Boðið er upp á hinar ýmsu kræsingar eins og forrétti, laufabrauð, hangikjöt, bayonneskinku 

ásamt meðlæti og jóladrykk og allt er þetta ókeypis. Söfnunarkassi verður við innganginn þar 
sem gestum gefst tækifæri til að láta eitthvað af hendi rakna til góðs málefnis. 

   Jólamarkaður – Matur úr héraði. Matarkistan Skagafjörður ásamt 
gestum verða með jólamarkað í neðri sal hjá KK Restaurant 

frá kl. 13:00-15:00. Þessu má enginn missa af!
   Piparkökuskreytingar í Gránu kl. 13:00-15:00.

    Opið í Eftirlæti frá kl. 13:00-17:00. Það verður stemning 
í bænum, kíkið við og fáið ykkur jólate og piparkökur.

   Táin og Strata ásamt Hárfix, Skagfirðingabraut 6, verða með opið 
frá kl. 13:00-17:00. Ýmis tilboð í gangi og heitt á könnunni.

   Opið hús í Safnaðarheimilinu frá kl. 14:00-17:00. Heitt súkkulaði og 
rjómavöfflur og ýmislegt annað ætt og óætt til sölu til styrktar aðgengismálum.

   Maddömurnar verða með opið í Maddömukoti 
og bjóða upp á rjúkandi kjötsúpu frá kl. 14:00-17:00.
    Skátakakó og piparkökur í Landsbankanum 

frá kl. 14:30-16:00. Verið velkomin.
    Ljós tendruð á jólatrénu við Kirkjutorg kl. 15:30. 

Mætum og gleðjumst saman.
    Jólahlaðborð hjá KK Restaurant. 

Borðapantanir á kaffikrokur@kaffikrokur.is.
   Aðventuveisla að hætti Gránu Bistró kl. 19:00. 

Borðapantanir í síma 588-1238 eða á info@1238.is.
    Nemendafélag FNV verður með lokasýningu á Mamma Mia

í Bifröst kl. 20:00. Algjörlega frábær sýning.

Táin

– Heimili norðursins


