Lífland óskar viðskiptavinum og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Útgefandi: Fjölritunarstofan Grettir sf.
Umsjón: Ólafur Þorsteinsson
Ábyrgðarm: Skarphéðinn Ragnarsson

46. tbl. 33. árg. 2016
21. - 31. desember

Auglýsingasími. 452 4440 l Fax: 452 4640 l Netfang: glugginngrettir@simnet.is

JÓLAPÓSTUR

Tekið verður á móti jólapósti á skrifstofu Hvatar,
(Þoláksmessu) föstudaginn 23. desember frá kl. 15:00-22:00.
Bréf 70 krónur – Bögglar 500 krónur
Jólasveinar koma jólapóstinum til skila á aðfangadag.

Með jólakveðju

Knattspyrnudeild
Umf. Hvatar
Jólakveðja
Ungmennafélagið Hvöt óskar öllum Húnvetningum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum stuðninginn á
árinu sem er að líða

Miðvikudagur 21. desember 2016
08.00 KrakkaRÚV
12.55 Paradísarfuglar. e.
13.50 The Go-Between. e
15.20 Melissa og Joey (1:2)
15.45 Á götunni – Jólaþáttur
16.55 Táknmálsfréttir
17.05 KrakkaRÚV
17.51 Jóladagatalið - Sáttmálinn (21:24)
18.15 Jóladagatalið - Leyndarmál Absalons
18.45 Góð jól (10:13)
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.35 Kastljós
20.05 Bítlarnir að eilífu – Because
20.20 Kiljan (12:12)
21.10 Neyðarvaktin (3:23)
Atriði í þættinum eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Tenórarnir þrír - jólatónleikar
(Three Tenors - Christmas Concert)
Margrómuðu tenórarnir þrír þeir José Carreras,
Plácido Domingo og Luciano Pavarotti sameinast
hér í sannkölluðum jólaanda og syngja jólalög frá
öllum heimshornum.
23.45 Kastljós. e.
00.10 Dagskrárlok
Fimmtudagur 22. desember 2016
08.00 KrakkaRÚV
12.05 Jólaþáttur Nigellu. e.
13.05 Ljósmóðirin – Jólaþáttur. e.
14.20 Attenborough níræður. e.
15.11 Wimbledon. e.
16.45 Melissa og Joey (2:2)
17.05 Eldað með Ebbu - jól. e.
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 KrakkaRÚV (205)
17.46 Jóladagatalið - Sáttmálinn (22:24)
18.12 Jóladagatalið - Leyndarmál Absalons
18.45 Góð jól (11:13)
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.35 Kastljós
20.25 Frú Brown undirbýr jólin
21.00 Versalir (7:10)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.25 Lögregluvaktin (12:23)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.10 The Graduate
Sígild bandarísk bíómynd frá 1967. Benjamín er
nýsloppinn úr háskóla og veit ekki hvað hann á
af sér að gera. Hann gerir sér dælt við eiginkonu
yfirmanns föður síns en fellur svo fyrir dóttur
hennar. e.
00.50 Kastljós. e.
01.35 Dagskrárlok (72)
Föstudagur 23. desember 2016
08.00 KrakkaRÚV
12.25 Home Alone. e.
14.05 Adele. e.
15.10 12 Dates of Christmas. e.
16.35 Lorraine Pascale: Jólamatur með lítilli
fyrirhöfn. e.
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 KrakkaRÚV (206)
17.51 Jóladagatalið - Sáttmálinn (23:24)
18.15 Jóladagatalið - Leyndarmál Absalons í
18.45 Góð jól (12:13)
19.00 Fréttir
19.40 Norræn jólaveisla
Árleg jólatónlistarveisla danska ríkisútvarpsins.

Flutningur er í höndum sinfóníuhljómsveitar DR
auk þess sem ýmsir norrænir listamenn stíga á
svið.
21.15 The Holiday
Rómantísk gamanmynd um tvær konur sem eiga
í vandræðum út af karlmönnum hafa vistaskipti,
kynnast heimamanni og verða ástfangnar. . e.
23.30 Frú Brown undirbýr jólin
Nú þegar jólin nálgast óðum er Mrs. Brown gáttuð yfir öllum pökkunum sem Cathy fær senda.
Bresk-írsk gamanþáttaröð um kjaftfora húsmóður
í Dyflinni.
00.10 Jól í Vínarborg. e.
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
Laugardagur 24. desember 2016
07.00 KrakkaRÚV
12.30 Táknmálsfréttir
12.40 Krakkafréttir vikunnar (16:40)
13.00 Fréttir
13.30 KrakkaRÚV
14.20 Home Alone: Lost in New York
Sígild gamanmynd með barnastjörnunni
Macaulay Culkin í aðalhlutverki. Þegar átta ára
grallari er skilinn eftir heima fyrir mistök á jólunum koma tveir innbrotsþjófar í heimsókn. Nú
eru góð ráð dýr fyrir en stráksi deyr ekki
ráðalaus.
16.15 Þegar Trölli stal jólunum
Bandarísk ævintýramynd frá 2000 byggð á
frægri sögu eftir Dr. Seuss um furðuveru sem
reynir að stela jólunum frá íbúum lítils bæjar í
ævintýralandinu. e.
18.00 Hlé
18.55 Nóttin var sú ágæt ein. e.
19.10 Jólatónleikar Sinfóníunnar. e.
20.00 The Best Exotic Marigold Hotel
Hugljúf kvikmynd með Judi Dench, Bill Nighy og
Maggie Smith í aðalhlutverkum. Breskir ellilífeyrisþegar eldri borgarar ferðast til Indlands til að
dveljast þar á lúxushóteli. Á áfangastað kemur í
ljós að hótelið er bæði hrörlegt og óvistlegt en
fyrr en varir heillar staðurinn gestina með framandi töfrum sínum.
22.00 Aftansöngur jóla 2016
22.55 It’s A Wonderful Life
Klassísk jólamynd með James Stewart og Donnu
Reed í aðalhlutverkum. Verndarengill kemur
uppgefnum kaupsýslumanni til bjargar á jólunum
og sýnir honum hvers virði líf hans er. Leikstjóri:
Frank Capra.
01.05 Brytinn
Sannsöguleg mynd sem sýnir jafnréttisbaráttu
blökkumanna, Víetnamstríðið og fleiri áhrifavalda
og sögulega viðburði með augum þjóns, sem
vann í Hvíta húsinu um rúmlega 30 ára skeið.
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna. e.
03.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
Sunnudagur 25. desember 2016
07.00 KrakkaRÚV
13.20 Jólatónleikar Rásar 1 - 2014. e.
14.05 Græna landið. e.
15.35 Koppafeiti
Lifandi uppfærsla af sígilda söngleiknum Grease
eða Kopparfeiti. Fyrirmyndarstúlkan Sandy og
töffarinn Danny eiga í ástarsambandi sumarlangt. Þegar haustar komast þau að því að þau
eru í sama skólanum, nú flækjast málin og
spurning vaknar um hvort þau nái aftur saman.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Jólastundin okkar
19.30 San Francisco ballettinn
21.25 Fúsi
Grátbrosleg íslensk kvikmynd um Fúsa sem er
liðlega fertugur og býr ennþá hjá móður sinni.

Hann lifir einföldu lífi og allt virðist í föstum
skorðum. Þegar ung stúlka og kona á hansi aldri
koma inn í líf hans verður það aðeins flóknara og
Fúsi reynir að gera það besta úr aðstæðum sem
hann er ekki vanur.
23.00 Life of Pi
Fjórföld Óskarsverðlaunamynd úr smiðju Ang
Lee. Ungur indverskur drengur lifir af sjávarháska
og fer í ótrúlegan leiðangur á litum árabát samferða Bengal-tígrisdýri. Atriði í myndinni eru ekki
við hæfi ungra barna.
01.00 The Bourne Legacy
Spennutryllir byggður á sögum Robert Ludlum.
Aron Cross fetar í fótspor hins alræmda Jason
Bourne og gefur honum ekkert eftir. Genatækninni
hefur fleygt fram og er Aron enginn venjulegur
sérsveitarmaður og á að lokum fótum fjör að
launa undan spilltum yfirmönnum sínum. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi barna. e.
03.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
Mánudagur 26. desember 2016
08.00 KrakkaRÚV
12.20 Jólatónleikar í Vínarborg 2013. e.
13.50 The Phantom of the Opera at the Royal
Albert Hall
16.35 Það kom söngfugl að sunnan(Fyrsti hluti)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.50 Góð jól. e.
19.00 Fréttir
19.30 Búi
Stuttmynd um Önnu, níu ára stelpu sem flytur í
nýtt hverfi og er utangátta þar. Hún kynnist Búa
sem hvetur hana til að drýgja hetjudáð til að
sýna krökkunum í hverfinu hvað í henni býr.
Fljótlega kemur þó í ljós að Búi er ekki allur þar
sem hann er séður.
19.50 Jóla-Landinn
20.30 Vegbúar
Upptaka frá vinsælli leiksýningu tónlistarmannsins KK þar sem hann segir sögu gítaranna
sem hafa fylgt honum í blíðu og stríðu.
22.10 Maður sem heitir Ove
Gráglettin og hugljúf kvikmynd byggð á samnefndri skáldsögu um Ove sem er 59 ára, býr einn í
raðhúsi og ekur um á Saab. Í augum nágrannanna virðist hann vera beiskur og smámunasamur gamlingi en þegar nýtt fólk flytur í
hverfið tekur líf hans óvænta stefnu. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
00.05 The Imitation Game
Spennumynd byggð á sannsögulegum atburðum
í seinni heimsstyrjöld. Breski stærðfræðingurinn
Alan Turing reynir að leysa enigma-kóðann ásamt
samstarfsmönnum sínum í von um að vinna
nasistana í stríðinu. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna. e.
01.55 Dagskrárlok (73)
Þriðjudagur 27. desember 2016
08.00 KrakkaRÚV
11.45 Rétt viðbrögð við skyndihjálp
11.50 Vinur í raun
12.15 Atlantshaf - ólgandi úthaf (1:3)
13.10 Áfram, konur! (1:3). e.
13.40 Jóla-Landinn (14:21). e.
14.20 Innlit til arkitekta í útlöndum – Julien De
Smedt (1:3). e.
14.50 Broadcast News
Margverðlaunuð gamanmynd sem hlaut m.a. sjö
Óskarsverðlaun. Tveir fréttamenn og einn framleiðandi eiga í stormasömu sambandi á fréttastofunni. e.
17.00 Downton Abbey (2:9). e.
17.50 Táknmálsfréttir

Vísur vikunnar
Þar sem löng saga virðist nú á enda,
vil ég innilega þakka ykkur fyrir mjög
gefandi kynni " í gegnum Gluggann "
og óska ykkur alls góðs
um hátíðarnar og jafnframt um alla
framtíð.

Þökk fyrir skiptin gild og góð,
gott er þau að muna.
Geymd í hug sem lofsverð ljóð,
lífs með fyllinguna.

Lifið heilir lengi og vel,
lítið fáa skugga.
Fráleitt meira en fáein él
falli á ykkar GLUGGA !

Vinarkveðja, Rúnar Kristjánsson

Skagastrandarprestakall

Hátíðarguðsþjónustur um jólin 2016
Hólaneskirkja 24. desember - aðfangadagur jóla
Hátíðarguðsþjónusta kl. 23.00
Kór Hólaneskirkju flytur hátíðarsöngva séra Bjarna
Þorsteinssonar við undirleik Hugrúnar Sifjar
Hallgrímsdóttur organista. Guðrún Anna Halldórsdóttir
spilar á saxafón.
Höskuldsstaðakirkja 25. desember - jóladagur
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Kór Hólaneskirkju flytur hátíðarsöngva séra Bjarna
Þorsteinssonar við undirleik Hugrúnar Sifjar
Hallgrímsdóttur organista. Guðrún Anna Halldórsdóttir
spilar á saxofón.
Bergsstaðakirkja í Svartárdal
26. desember - annar dagur jóla
Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00
Kór Bergsstaða-, Bólstaðarhlíðar– og Holtastaðakirkju
syngur við undirleik Sigrúnar Grímsdóttir organista.
Guð gefi þér gleðiríka jólahátíð og blessunarríkt nýtt ár.

Bryndís Valbjarnardóttir, sóknarprestur, S: 452 2695 / 860 8845
http://kirkjan.is/skagastrond/ - Fésbók: Skagastrandarprestakall

Textílsetur Íslands ses
óskar öllum landsmönnum gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári.
Megi gæfan fylgja ykkur.

Innilegar jóla- og nýjárskveðjur sendi ég
vinum og vandamönnum,
Bestu kveðjur,

Elísabet Finnsdóttir

Kæru vinir og samferðamenn

Sendum ykkur okkar bestu óskir um gleðileg jól og
farsæld á nýju ári. Þökkum góð kynni.
Við erum bæði komin á feisbókina og í þeirri
andlitsbók finnið þið hugsanlega eitthvað fleira
frá okkur fyrir jólin.

Kæru ættingjar og vinir nær og fjær.
Við óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar
á nýju ári.
Jólakveðja,
Gugga og Brói

Kærar kveðjur.
Magnús og Björg frá Sveinsstöðum
21/12/2016 Miðvikudagur
07:00 Barnatími
07:50 The Middle (10:24)
08:10 Mindy Project
08:30 Ellen
09:15 Bold and the Beautiful (7007:7321)
09:35 The Doctors (43:50)
10:20 Logi (10:11)
11:10 Dallas (12:15)
11:55 Atvinnumennirnir okkar (3:6)
12:35 Nágrannar
13:00 Laddi lengir lífið
14:40 Lögreglan (4:6)
15:05 Besti vinur mannsins (4:10)
15:30 Project Greenlight (7:8)
16:00 Mr Selfridge (5:10)
16:45 Jóladagatal Afa
16:55 Bold and the Beautiful (7007:7321)
17:20 Nágrannar
17:45 Ellen
18:30 Fréttir Stöðvar 2
19:25 Mom (19:22)
19:50 The Christmas Party: An Abba Tribute
21:10 Black Widows (4:8)

21:55 Pure Genius (8:13)
22:40 Nashville (13:22)
23:25 Lethal Weapon (3:18)
00:10 Murder (3:4)
01:10 Battle Creek (8:13)
01:55 Humans (3:8)
02:40 Rita (3:8)
03:25 House Party: Tonight's the Night
05:00 Cadillac Man
22/12/2016 Fimmtudagur
07:00 Barnatími
08:10 The Middle (11:24)
08:30 Ellen
09:15 Bold and the Beautiful (7008:7321)
09:35 The Doctors (24:50)
10:20 Jamie's 30 Minute Meals (28:40)
10:45 The World's Strictest Parents (9:9)
11:45 Grantchester (1:6)
12:35 Nágrannar
13:00 Jamie's Best Ever Christmas
13:50 Christmas In Conway
15:25 Angels Sing
16:50 Jóladagatal Afa

16:55 Bold and the Beautiful (7008:7321)
17:20 Nágrannar
17:45 Ellen
18:30 Fréttir Stöðvar 2
19:20 The New Girl (21:22)
19:45 National Lampoon's Christmas Vacation
21:20 Lethal Weapon (4:18)
22:05 Murder (4:4)
23:05 Borgarstjórinn (10:10)
23:35 Rizzoli & Isles (11:13)
00:20 The Young Pope (9:10)(10:10)
02:05 Thelma and Louise
04:10 Kept Woman
23/12/2016 Föstudagur
07:00 Barnatími
08:05 The Middle (10:24)
08:30 Pretty little liars (15:25)
09:15 Bold and the Beautiful (7009:7321)
Forrester-fjölskyldan er leiðandi í tískuheiminum
09:35 Doctors (81:175)
10:20 Restaurant Startup (7:10)
11:00 Grand Designs Australia (10:10)
11:50 White Collar (13:13)

Kæru ættingjar og vinir.

Okkar bestu óskir um gleðileg jól og farsælt
komandi ár. Þökkum árið sem er að líða.
Kærar jólakveðjur.
Þóra, Sigga og Svandís Þóra Hvammi

Við óskum öllum gleði og friðar um
jólahátíðina, þökkum árið sem er að líða
með ósk um frið og farsæld á komandi ári.
Jóhanna og Alli,
Mýrarbraut 19.

Apótek Lyfju Blönduósi sími 452 4385................... virka daga er opið á Blönduósi kl. 10 - 17.
Apótek Lyfju Skagaströnd sími 452 2717 ............... Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10:00 - 13:00.
....................................................................Mánudaga, miðvikudaga og föstudaga. kl. 12:00 - 16:00.
Blómaverkstæði Guðrúnar, Blönduósi ................................................................. sími 895 0377.
Blönduból - Gesthouse - gisting............................................................................ Sími 892 3455.
Blönduóssbær - Skrifstofa............................... Opin kl. 09 - 15. Fax: 455 4701 - Sími: 455 4700.
Borgin restaurant...............................................................................sími 553 5550 og 858 2460.
Bæjarstjóri Blönduóss. .................. Símaviðtal kl. 11 - 12 og viðtöl á skrifstofu kl. 13:30 - 14:30.
Domus, fasteignasala Þverbraut 1......................................................................... sími 440 6170.
Efnalaug Sauðárkróks. Sími: 453 5500 ........... Afgreiðsla á Blönduósi hjá Léttitækni ehf. sími 452 4442

Félags- og skólaþjónusta A-Hún. . ..... Hægt er að panta viðtalstíma alla virka daga kl. 9 -16 í sími: 455 4170.

Fólksflutningar - Taxi, Jónas Travel Group........................................................ Sími: 892 3455.
Fótaaðgerðastofan Jafnfætis, Flúðabakka 2. ...................................................... Sími: 867-2548.
Gesthouse - Blönduból............................................................................................ Sími 892 3455
Glaðheimar sumarhús opið allt árið................................................... símar 820 1300 / 690 3130.
Hárgreiðslustofa Bryndísar Braga...................................Opið alla virka daga sími: 452 4588.
Hársnyrtistofan Gæjar & píur, .... opið mánud. kl. 13-18 þriðjud.-föstud. kl. 10-18, sími 452 4464.
Hárstofan VIVA, Bogabraut 7, Skagaströnd .......................................................... Sími: 452 2666.

Ágætu viðskiptavinir!
Eins og flestum ætti að vera kunnugt, sem glugga í Gluggann, þá verður
útkoma hans lögð af um næstu áramót eftir liðlega 30 ára tímabil, sem hann
hefur verið viss þáttur í tilveru íbúa Austur-Húnavatnssýslu.
Þá verður einnig annarri starfsemi Fjölritunarstofunnar Grettis sf.
af okkar hálfu hætt í núverandi mynd.
Á þessum tímamótum langar okkur til að þakka
viðskiptavinum okkar í gegnum tíðina fyrir viðskiptin
og ánægjuleg samskifti.
Bestu jóla- og nýjárskveðjur,
Óli, Skarphéðinn og Unnar.

Héraðsbókasafnið..Sími 452 4415. Opið mánud. og fimmtud. kl. 14 - 18, þriðjud kl. 10 - 16 og miðvikud. kl. 16 - 18.
Héraðsskjalasafn A-Hún. Hnjúkabyggð 30............................................................. Sími: 452 4526.
Hótel Blönduós opið allt árið............................................................ Sími 898 1832 og 452 4205.
Íþróttamiðstöðin Blönduósi...................................................................................... sími. 452 4178.
Íþróttahúsið Skagaströnd.......................................................................................... sími: 452 2750.
Gistiheimilið Kiljan ehf. Aðalgata 2, Gesthose-restaurant-bar-kaffi-internet. ......sími 452-4500.
Kiljan-Sportbar Aðalgata 2, veitingasalur--afmælisboð-einkasamkvæmi: . .......... Pantanir gsm 697 6757 og 452 4500.
Ljón norðursins Restaurant - Kaffi - Bar............................................................. sími 892 3455.
Minningarkort Krabbameinsfél. A-Hún. .........................fást á Blönduósi hjá Lyfju sími 452 4385
. ............................................ Á Skagaströnd hjá Sigríði Stefánsdóttur í s: 452 2644 www.krabb.is
Minningarkort Heilbrigðisstofnunarinnar Blönduósi ..........................hjá Helgu í síma: 455 4100.

Fjölritunarstofan Grettir sf.
Þverbraut 1, 540 Blönduósi.

Minningarkort orgelssjóðs Blönduósskirkju fást hjá Hrafnhildi Pálmadóttur .............................sími. 895 8325

Minningarkort Sjúkrasjóðs Höfðakaupstaðar, Skagaströnd................................................ fást hjá
Ingibjörgu Kristinsdóttur sími: 452 2990/452 2968 og Jóhönnu Sigurjónsdóttur sími: 452 2876.
N1 píparinn ehf. Efstubraut 2, Hjólbarðaverkstæði • Smurstöð • Smiðja........................ Sími: 452-4545
N1 píparinn ehf. Efstubraut 2............................ Símar. Gummi 898-8489 og Nonni 868-6066.
PACTA lögmenn, Þverbraut 1.................................................................................. sími 440 7970.
Pöntunar- og viðgerðarþjónusta Villa ehf. .......hansvil@internet.is...................... sími 898 9491
Samkaup úrval...................................................................................................... Sími: 455 9000.
● Verslun Blönduósi.............................. sími: 455 9020. Opið mán. - fös. kl. 10 - 19, laugard. kl. 10 - 18 og sunnud. kl. 13 - 17.
● Verslun Skagaströnd.......................... sími: 452 2700. Opið mán. - fös. kl. 10 - 18, laugard. kl. 10 - 14 og sunnud. kl. 13 - 17.
SAMSTAÐA skrifstofa . .....................................Sími: 452 4932. Opið mánud - föstud. kl. 8 - 16.
Sjóvá umboð Blönduósi, Húnabraut 13......................................... opið kl. 9-15 sími 452 4321.
Sjóvá umboð Skagaströnd,........................................................................ Höfða sími 892 5089.
Snyrtistofa Dómhildar. ...... Opið þriðjud., miðvd. og föstud. kl. 10 - 15, fimmtud. kl. 10 - 18 Sími: 452 4080.

Snyrtistofan Litla sæta, Húnaveri.......................................................... sími 663 5235.
Stefán Árnason, byggingafræðingur, húsasmíðameistari, Netf: sa@internet.is Sími 896 3920.

Sundlaugin Hvammstanga, Vetraropnun Mán - fim kl. 7 - 21:30 fös kl. 7 - 19 helgar kl. 10 - 16.
. .................................. Sumaropnun, (júní, júlí og ágúst) virka daga kl. 7 - 21, helgar kl. 10 - 18.
SAH Afurðir ehf..................................................................................................... Sími 455 2200.
Tryggingamiðstöðin hf. Aðalgötu 8......................................................................Sími: 452 4222.
Veisluþjónustan Blönduósi............................................................... Símar: 452 4307 og 452 4043.
Vörumiðlun ehf. Norðurlandsvegi 1....................................................................... Sími: 455 6606.

Domus Blönduós Þverbraut 1 - Sími 440 6170

Domus Blönduós Þverbraut
1 - Sími 440
6170
Stefán Ólafsson
Ólöf Pálmadóttir

eignir auglýstar á
Allar eignir auglýstar á www.domus.is ı www.mbl.is ı www.visir.isAllar
ı www.habil.is

Stefán Haraldsson
Magnús
Ólafsson

sölufulltrúi
lögg.fasteignasali, Hrl.
þjónustufulltrúi
viðskiptastjóri
stefan@domus.is
stefano@domus.isı www.mbl.is
olofp@domus.is
magnuso@domus.is
www.domus.is
ı www.visir.is
ı www.habil.is

Bestu jóla- og nýársóskir frá starfsfólki Domus,
Motus, Lögheimtunnar og Pacta.
Þökkum gott samstarf á árinu sem er að líða.
Hægt er að ná í okkur í eftirtöldum símum:
Domus fasteignasala 440 6170 / 664 6030
Pacta/Lögheimtan lögfræðiþjónusta og beinn sími lögmanns 440 7972
Nánari upplýsingar gefur
Motus innheimtuþjónusta 440 7000
Magnús Ólafsson í síma 440 6028 og 664 6028
Upplýsingar veitir Stefán Haraldsson í síma 4406030 / 8941669

Blönduós I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I

Blönduós I Egilsstaðir I Reyðarfjörðureða
I Reykjavík
I
tölvupóstfanginu
stefan@domus.is

www.domus.is

Nútímaleg fasteignasala sem ber umhyggju fyrirwww.domus.is
þér

N

Við sendum ættingjum, vinum og
samstarfsfólki okkar bestu óskir um gleðileg jól
og farsæld á nýju ári.

Ég óska öllum ættingjum og vinum
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári,
með þökkum fyrir gömlu árin.
Jólakveðja,

Guðný, Óskar og Júlíus,
Meðalheimi

Við óskum vinum og kunningjum
gleðilegra jóla og nýárs með
þökk fyrir það liðna.
Kær kveðja.
Hedda og Jón

Guðrún Sigurjónsdóttir,
Hnitbjörgum

Óska öllum vinum og vandamönnum
gleðilegra jóla með þökk fyrir það liðna.
Guð blessi ykkur öll.
Sigurjón frá Fossum

Óska vinum og vandamönnum
gleðilegra jóla.
Þakka gömlu árin.

Óska viðskiptavinum mínum gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs.
Þökk fyrir viðskiptin á liðnum árum.

Anna Lára Ármannsdóttir

Vélaþjónusta, Bjarna Pálssonar

Austur-Húnvetningar!

Bestu óskir um gleðileg jól,
gott og farsælt komandi ár.
Þökkum veittan stuðning.
Sjálfsbjörg A-Hún.

Sendum ættingjum, vinum og kunningjum,
okkar bestu jóla- og nýjárskveðjur.
Þökkum liðin ár.
Þuríður og Baldur

Kæru vinir!

Mínar bestu jóla- og nýjársóskir,
þakka gamalt og gott.
Kær kveðja,
Sídý
Jólakveðja frá Húnabraut 11

Óska ættingjum og vinum
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Gísli Grímsson

Kæru vinir og nágrannar!
Guð gefi ykkur öllum gleðilega jólahátíð
og blessi ykkur í hvíld og striti á hátíð og nýju ári.
Megi fagnaðarboðskapur jólanna færa frið og gleði,
sem yfirgnæfi sorgir og erfiðleika.
Við þökkum vináttu og samfélag liðinna ára.
Óli Aadnegard og Stína Gísladóttir
Kæru Húnvetningar,

allir sem við þekkjum.
Heilla og gleði óskum við ykkur á jólum,
nýju ári og um alla framtíð.
Bestu kveðjur og þakkir fyrir vináttu og góðar
stundir, sem ekki gleymast.
Bryndís og Einar

Húnvetningar nær og fjær

Ættingjar, vinir og samferðafólk. Gleðilega
jólahátíð og óskir um heillaríkt komandi ár,
með þakklæti fyrir samskipti liðinna ára.
Ingvi Þór og Sigríður

Jólakveðja
Bestu jóla- og nýjárskveðjur
til vina og kunningja.
Imma og Lena

Húnvetningar,

og þið öll sem línur þessar lesið.
Þakkir fyrir góðvild og hjálp.
Bestu jóla- og nýársóskir.
Sigríður og fjölskylda Kagaðarhóli

Kæru ættingjar og vinir

Gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Þökkum liðnu árin.
Sifa og Reynir,
Kringlu

Óskum vinum, ættingjum og
vinnufélögum gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.

Húnvetningar og nærsveitamenn

kær kveðja,

Sendum ykkur bestu óskir um gleðilega hátíð
og farsæld á nýju ári.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Imba Skúla og Hjörtur

Starfsfólk Léttitækni ehf.
Húnvetningar!

Óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári. Þökkum viðskiptin.
Lifið heil.

Starfsfólk Efnalaugarinnar á Sauðárkróki
Afgreiðsla á Blönduósi - Léttitækni ehf. Efstubraut 2

Bestu óskir um gleðileg jól
og farsæld á nýju ári.
Þökkum viðskiptin.
Ósverk ehf.
Diddi og Sævar

Kæru vinir og ættingjar nær og fjær
Guð gefi ykkur gleðileg jól og farsælt komandi ár,
þökkum árið sem er að líða.
Kærleikskveðjur
Fjölskyldan Syðri-Löngumýri

Húnvetningar og nærsveitamenn

Við óskum ykkur gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Með þökk fyrir viðskiptin á árinu
sem er að líða.
Kær kveðja.
Starfsmenn Bifreiðaverkstæðis
Blönduóss

Jólakveðja
Rauði krossinn í Húnavatnssýslum vill óska öllum
sjálfboðaliðum og samstarfsmönnum gleðilegra jóla.
Einnig viljum við senda samstarfsaðilum og
velunnurum okkar bestu jólakveðjur.
Stjórn Rauða krossins í A-Húnavatnssýslu

Sendi ættingjum og vinum
bestu jóla- og nýjársóskir með þökk
fyrir öll gömlu árin.
Sigurjón á Steiná

Húnvetningar til sjávar og sveita
Við sendum ykkur öllum innilegar óskir um gleðileg jól, gott og
farsælt nýtt ár með þökkum fyrir árið sem er að líða.
Ættingjar, vinir og sveitungar í Engihlíðarhreppi fá bestu
jólakveðjur með þakklæti fyrir liðnu árin.
Með bestu óskum um bjarta framtíð.
Sonja og Einar

Kæru ættingjar og vinir
Bestu óskir um gleðilega jólahátíð
og farsæld á komandi ári.
Þakka liðna tíð.
Guðmundur Jóhannesson
Skagaströnd

Sendum vinum okkar og vandamönnum
bestu jóla- og áramótakveðjur.
Kristín og Heiðar frá Hæli

Þingeyraklaustursprestakall
Helgihald um jól og áramót 2016
Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi

hátíðarguðsþjónusta kl.16:00 aðfangadag jóla.
Kirkjukórinn syngur undir stjórn organista Eyþórs Franzsonar Wechner.

Blönduósskirkja

Hátíðarguðsþjónusta, aðfangadagskvöld
24. desember kl. 23:00.
Aftansöngur, kirkjukórinn syngur undir stjórn organista
Eyþórs Franzsonar Wechner.

Þingeyraklausturskirkja

Hátíðarguðsþjónusta 25. desember jóladag kl. 14:00.
Kirkjukórinn syngur undir stjórn
organista Sigrúnar Grímsdóttur.

Undirfellsskirkja

Hátíðarguðsþjónusta jóladag 25. desember kl.16:00.
Kirkjukórinn syngur undir stjórn organista
Sigrúnar Grímsdóttur.

Svínavatnskirkja

Hátíðarguðsþjónusta 26. desember annan í jólum kl.14:00.
Almennur safnaðarsöngur undir stjórn
Eyþórs Franzsonar Wechner.

Blönduósskirkja

Hátíðarguðsþjónusta 31. desember gamlársdag kl.14:00.
Kirkjukórinn syngur undir stjórn
organista Eyþórs Franzsonar Wechner.

Jólakveðja
Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps óskar Húnvetningum og
landsmönnum öllum gleðilegra jóla og velfarnaðar á
komandi ári. Jafnframt þakka kórfélagar kærlega fyrir
frábærar undirtektir og stuðning á árinu sem er að líða.
Þá viljum við minna á nýársfagnað Karlakórs Bólstaðarhlíðarhrepps
í Húnaveri 14. janúar nk., nánar auglýst síðar.

Í syngjandi jólasveiflu,
Kórfélagar

Stéttarfélagið Samstaða

óskar Húnvetningum gleðilegra jóla og farsæls
nýs árs og þakkar samskiftin á árinu 2016.

Óskar íbúum Húnavatnssýslna,
gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
Starfsmenn Tengils á Blönduósi
Jólakveðja frá Jóhönnu Bjarnadóttur

( frá Eyjólfsstöðum )
Elskulega frændfólk og vinir. Sendi mínar bestu
jóla- og nýársóskir, með þakklæti fyrir liðin ár.
Óska ykkur farsældar á nýju ári.
Kveðja,
Jóhanna, Flúðabakka 2

Óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar
á nýju ári.
Þökkum fyrir viðskiptin á liðnu ári.
Starfsfólk Átaks ehf.

Jólakveðja frá
Skotfélaginu Markviss
Stjórn Skotfélagsins Markviss óskar
félagsmönnum og styrktaraðilum sem og
Húnvetningum öllum gleðilegra jóla og farsældar
á komandi ári. Þökkum kærlega fyrir góðar
stundir og stuðning á árinu sem er að líða.

Vátryggingafélag Íslands hf.

Óskum íbúum Húnavatnssýslna,
gleðilegra jóla og gæfuríks komandi árs.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.

Jóla- og áramótakveðja
Við óskum ykkur öllum gleðilegra jóla og
heillaríks komandi árs. Þökkum fyrir ánægjuleg
samskipti á árinu sem er að líða og óskum ykkur
velfarnaðar á komandi ári.
Lögreglan Norðurlandi vestra.

Jólakveðja

Við óskum viðskiptavinum okkar nær og fjær
sem og Húnvetningum öllum,
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með þökk
fyrir viðskiptin á liðnum árum.
Starfsmenn Stíganda

Vilkó / Prima
óska viðskiptavinum sínum nær og fjær
sem og Húnvetningum öllum, gleðilegra jóla
og farsældar á nýju ári með þökk fyrir
viðskiptin á liðnu ári.

Við óskum viðskiptavinum okkar
og Húnvetningum öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.

Kæru Húnvetningar og
nærsveitamenn.

Með þökk fyrir viðskiptin á árinu
sem er að líða.

Óskum ykkur gleðilegra jóla og þökkum fyrir
árið sem er að líða.

F.h. Húsherja ehf.

Bjarki Kristjánsson, húsasmíðameistari
Svínavatni

Óskum viðskiptavinum okkar og Húnvetningum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári
með kærri þökk fyrir ánægjuleg samskipti og þakklæti fyrir
stuðning ykkar og skilning á síðustu mánuðum ársins.

Jólakveðjur,
Starfsfólk SAH Afurða ehf.

SAH Afurðir ehf.

Sími: 455 2200
Fax: 455 2201

Starfsmenn Húnabókhalds ehf.
Rannveig Lena, Gísli og Ingunn María

Sjómenn
Aðalfundur Sjómannadeildar Stéttarfélagsins Samstöðu verður haldinn í
sal Samstöðu Þverbraut 1 á Blönduósi , þriðjudaginn 27.desember 2016 kl. 11:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.
30. þing SSÍ - yfirlit – verkfall.
Sjómenn mætið vel á fundinn.
Stjórn Sjómannadeildar Samstöðu.

Jólin 2016

Starfsmenn Þekkingarsetursins á
Blönduósi óska ykkur gleðilegra
jóla og farsældar á komandi ári.

Kæru ættingjar, vinir og sveitungar

Senn rennur upp
hátíð ljóss og friðar

Óskum ykkur gleðilegra jóla og farsæls
komandi árs. Þökkum allt á liðnu ári.
Kærar jólakveðjur.

Við sendum Húnvetningum okkar
bestu óskir um gleðileg jól og
farsæld á nýju ári.

Deddý, Bjarki og dætur, Breiðavaði

Þökkum innilega samstarf og viðskip� á árinu sem er að
líða. Sérstakar þakkir �l þeirra sem hafa heimsó�
verslunina okkar á liðnu ári.
Elín Aradó�r og Ingvar Björnsson
Lagður - púðaver, Hólabaki

Sími 8930103
www.lagdur.is
lagdur@lagdur.is

Kæru vinir

Sendi ykkur mínar bestu óskir um gleðilega
hátíð og farsæld á nýju ári.
Með þökk fyrir árið sem er að líða.
Jólakveðja,
Hanna K. Jörgensen, heilsunuddari

Við óskum viðskiptavinum okkar og
Húnvetningum öllum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári.
Með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.
SS. kerrur ehf.
Sighvatur Steindórsson

Óskum ykkur gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.
Þökkum frábærar móttökur og heimsóknir
á árinu sem er að líða.
Jólakveðja.
Ömmukaffi
Jólakveðja frá Bólstaðarhlíð

Öllum vinum okkar og samstarfsfólki sendum
við bestu jóla- og nýjársóskir með þökk
fyrir ánægjulegar samverustundir á árinu
sem er að líða. Kærar kveðjur
Solla og Kolbeinn
Jólakveðja til vina og vandamanna

Ég sendi ykkur mínar bestu jóla- og nýjársóskir,
með kærri þökk fyrir allt gamalt og gott.
Kærar kveðjur,
Guðmundur Eyþórsson

Jólaballið á Húnavöllum
Okkar árlega jólaball verður haldið á Húnavöllum,
föstudaginn 30. desember kl. 14:00
Dönsum kringum jólatréð, syngjum og tröllum.
Skyldu jólasveinarnir koma?
Heitt súkkulaði, mjólk og kaffi í boði,
en vinsamlega komið með
góðgæti á kaffiborðið.
Allir hjartanlega velkomnir.

Undirbúningsnefndin.

Sendum ættingjum og vinum okkar bestu óskir
um gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum
liðin ár.
Kærar kveðjur.
Guðbjörg og Valdi Húnavöllum.

Sveitungar og samferðamenn
Guð gefi ykkur gleði og góða heilsu
á jólum og komandi ári.
Þökk fyrir liðna tíð.
Sigrún og Guðmundur, Saurbæ.

Jóla- og nýjárskveðja

Björgunarfélagið Blanda óskar öllum
félögum, styrktaraðilum og öðrum velunnurum
félagsins gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Við óskum viðskiptavinum okkar nær og
fjær sem og Húnvetningum öllum,
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári
með þökk fyrir viðskiptin á liðnum árum.
Starfsmenn
N1 píparans ehf.

Til allra vina og ættingja

Bestu óskir um gleðileg jól og
farsælt komandi ár.
Innilegar þakkir fyrir allt gott á
liðnum árum.
Með jólakveðju,
frá Hvammi 2, Vatnsdal

Hagkvæmur valkostur með
15% próteininnihaldi sem
byggir að öllu leyti á
jurtaafurðum. Hentar
vel með miðlungsgóðum
heyjum.

Orkuríkt kjarnfóður
með 24% próteini.
Kjarnfóðrið inniheldur
ĆVNLPM¸OVHPH\NXU
meltanleika próteina.
Hentar þar sem þörf er
á sterku fengieldi.

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
OLćDQG#OLćDQGLV

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

UEO¸QGXUQDU fást í 25 og 500 kg nettum fjögurra hanka sekkjum.

UEO¸QGXUI£VW¯¸OOXPYHUVOXQXP/¯IODQGVRJKM£HQGXUV¸OXD²LOXPY¯²D
XPland.

UEO¸QGXUQDUIU£/¯IODQGLLQQLKDOGDIRUEO¸QGXVHPV«UVWDNOHJDHU
O¸JX²D²VWHLQHIQDRJY¯WDP¯QÀ¸UIXPVDX²IM£U

Ærblanda LÍF

UEODQGDPH²ĆVNLPM¸OL

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

Verð með vsk.

NJ
NU
Ærblanda LÍF
NJ
NU
NJ
NU

Ærblanda háprótein
NJ
NU

Verð

HUI²DEUH\WWNMDUQIµ²XUI\ULU¯VOHQVNWVDX²I«

%¨WWXIHQJLHOGL²PH²Iµ²ULQXIU£/¯ćDQGL

Áramótabrenna og
flugeldasýning

Verið er að safna styrktaraðilum að
flugeldasýningunni til að hún verði
glæsileg eins og oft áður.

Miðvikudaginn
Fimmtudaginn
Föstudaginn
Gamlársdag
Þrettándinn
28.
29.
30.
31.
6.
desember
desember
desember
desember
janúar
frá
frá
frá
frá
frá
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
14:00
14:00
10:00
10:00
15:00

Bf. Blanda vill koma því á framfæri að EKKI verður farið í söluferðir í sveitirnar
með flugelda. Við vonumst til þess að sjá sem flesta koma til okkar í
flugeldasöluna að Efstubraut og styðja við bakið á okkur. Einnig bendum við á,
þeir sem ekki hafa áhuga á að kaupa flugelda geta styrkt okkur með því að
leggja inn á reikning: 0307 – 26 – 1999 kt. 671299-2569,

til
til
til
til
til
20:00.
20:00.
23:00.
15:00.
18:00.

Börn yngri en 16 ára fá ekki afgreiðslu nema í fylgd
með fullorðnum

