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Jólaskógurinn í Grýludal 
opnar laugardaginn 8. desember – opið 3 helgar fyrir jól kl. 11 - 16
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Jólaskógur

Velkomin í Heiðmörk
Skógartíðindi

Það er orðin hefð hjá mörgum fjölskyldum að koma 
í Heiðmörk á aðventunni og höggva sitt eigið jólatré. 

Í ár verður opið í Grýludal í Heiðmörk 
helgarnar 8.-9., 15.-16. 22.-23. desember. 

Borgarstjóri kemur með fjölskyldunni að 
höggva fyrsta tréð kl. 11 þann 8. desember.    

Alla daga verður líf og fjör, jólasveinar verða á 
staðnum, varðeldur og heitt kakó og piparkökur 

handa öllum. 
Einnig verða afsöguð jólatré og eldiviður í neytenda-

pakkningum seldur á staðnum. 

Hægt að fá lánaðar sagir og klippur.
Þeir sem ekki vilja ganga út í skóg eða finna ekki 

tré við hæfi geta alltaf fengið afsagað tré í bækistöð 
skógarvarðarins í Grýludal. 

 

Jólamarkaðurinn Elliðavatni
opnar laugardaginn 1. desember – opið 4 helgar fyrir jól kl. 11 - 16

Jólaskógurinn í Grýludal 
opnar laugardaginn 8. desember – opið 3 helgar fram að jólum kl. 11-16

Það er orðin hefð hjá mörgum fjölskyldum að koma 
í Heiðmörk á aðventunni og höggva sitt eigið jólatré. 

Í ár verður opið í Grýludal í Heiðmörk 
helgarnar 8.-9., 15.-16. 22.-23. desember. 

Borgarstjóri kemur með fjölskyldunni að 
höggva fyrsta tréð kl. 11 þann 8. desember.    

Alla daga verður líf og fjör, jólasveinar verða á 
staðnum, varðeldur og heitt kakó og piparkökur 

handa öllum. 
Einnig verða afsöguð jólatré og eldiviður í neytenda-

pakkningum seldur á staðnum. 

Hægt að fá lánaðar sagir og klippur.
Þeir sem ekki vilja ganga út í skóg eða finna ekki 

tré við hæfi geta alltaf fengið afsagað tré í bækistöð 
skógarvarðarins í Grýludal. 

Jólaskógurinn í Grýludal 
opnar laugardaginn 8. desember – opið 3 helgar fram að jólum kl. 11-16

Upplýsingar í síma 535 2500

MOLTA 
er kraftmikill jarðvegsbætir

Seljum og sendum moltu til fagaðila og allra þeirra er þurfa 
mikið magn. Einstaklingum er boðið að koma að Berghellu 1 

með fötu, poka eða litla kerru og fá gefins moltu.
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Dagskrá Jólamarkaðarins
Rjóðrið

Barnastund með varðeldi, upplestri 
og leikjum kl. 14

Jólasveinarnir heilsa upp á börnin 
þegar þeir koma til byggða

Gamli salurinn

Upplestur rithöfunda kl. 13

Tónlist alla daga, kórar og 
harmonikkur

Gamli salurinn

Í Gamla salnum verður kaffistofan opin 
þar sem hægt er að setjast niður og fá sér 

ilmandi kakó og vöfflur.
Klukkan 13 á hverjum degi les rithöfundur 

úr nýrri bók sinni.  
Harmonikkuleikarar sjá um undirspil og einnig eigum 

við von á tveimur kórum. 
Í kjallaranum undir skrifstofuhúsinu verður 

handverksfólk og góðgerðafélög með kynningu 
og sölu á varningi.

Rjóðrið

Klukkan 14 alla markaðsdaga er Barnastund í Rjóðrinu 
þar sem börn og fullorðnir safnast saman kringum 

varðeld og hlusta á barnabókahöfunda lesa úr 
verkum sínum. 

Þar verður einnig farið í leiki og jólasveinar 
heilsa upp á fólkið þegar þeir koma til byggða. 

Hestaleigan Íslenski Hesturinn teymir undir börnum 
í hestagerði við bæinn helgina 15. - 16. desember 

kl. 14 - 15.

Hönnuðir og handverksfólk
á Jólamarkaðnum 

Margrét Þorvarðardóttir (Madda)
Handmálaðir listmunir

gsm 772 2311, maddath@gmail.com
facebook: Madda

Þorgerður Kjartansdóttir (Togga)
 Orkerað skart

gsm 846 3968, togga72@simnet.is
facebook: Togga

Björtu-skart, handunnin armbönd
Unnur Helga Óttarsdóttir

gsm 820 2626, bjortuskart@internet.is
facebook: Björtu-skart

Netverslun: www.IcWool.is
gsm 697 5844 

verslun@IcWool.is
facebook: IcWool

Hlaðið

Í jólahúsunum á Hlaðinu er fjöldi söluborða 
með miklu úrvali af  íslensku handverki, 

svo sem vörur úr tré, fjörugrjóti, mosaik, gleri, 
skinni, ull og einnig bækur og myndverk, 
kerti, sápur, föt, skartgripir, leirvörur og

margt fleira. 

Fjöldi handverksmanna og hönnuða kynna og 
selja vörur sínar á markaðnum hjá okkur. 

Sumir eru aðeins með söluborð í einn dag, 
aðrir koma oftar og verður fjölbreytnin á 

markaðnum því mjög mikil.

Á miðju Hlaðinu logar síðan eldur í arni 
og til sölu er eldiviður úr skóginum og hin 
vinsælu tröpputré í miklu úrvali. Tröpputré 

eru trjátoppar sem festir eru í viðardrumba og 
má nota til skreytinga við útidyr, á svalir og leiði 

og einnig tímabundið innandyra.

Þá eru að sjálfsögðu einnig til sölu 
hefðbundin, nýhöggvin jólatré, fjallaþinur, 

fura og greni í ýmsum stærðum. 

Við bendum á að félagsmenn fá 500 króna 
afslátt af  jólatrjánum.

Jólamarkaðurinn Elliðavatni
opnar laugardaginn 1. desember


