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Við hjá Jólasveinaþjónustu Skyrgáms 
undirbúum okkur nú af kappi fyrir 
tuttugustu og fyrstu jólin okkar. 
Umfang þjónustunnar hefur tuttugu 
og fimmfaldast frá árinu 1998, en alltaf 
höldum við í sömu gildin: Stundvísi, að 
kunna jólalögin vel, gefa okkur tíma í að 
spjalla við börnin og skemmta börnum 
og fullorðnum í senn. 

Árlega þjónustum við breiðan hóp 
fyrirtækja, skóla, félagasamtaka, 
kirkna, íþróttafélaga og einstaklinga. 
Við útbúum okkar eigin sælgætispoka 
og höfum frá upphafi gefið 20% af 
jólasveinaheimsóknum til Hjálparstarfs 
kirkjunnar. Í þessu fréttabréfi getur 
þú kynnt þér hvað jólasveinaþjónusta 
Skyrgáms hefur uppá að bjóða!



Keyra jólagjafir út til barna 
starfsmanna?
Biðin á aðfangadag er börnunum oft löng og ströng. 
Fátt ef nokkuð brýtur daginn upp á skemmtilegri hátt 
en að heyra í jólasveinunum banka uppá með pakka 
í pokanum. Ef þú vilt fá heimsókn á aðfangadag 
eða daganna á undan skaltu ekki hika við að hafa 
samband. 

Við sérsníðum nammipoka 
-úrval af því allra besta! 
Skyrgámur þekkir vel hvaða 
sælgæti börnum þykir 
best og býr til sína eigin 
sælgætispoka. Í pokunum er 
allt það sem börnum þykir 
gott og skemmtilegt: PEZ, 
stjörnulakkrísrúlla, Prins polo, 
þristur, hlaup, Dumle-karamella og sleikjó. Það 
er þægilegt að panta pokana hjá okkur, því þá þarftu 
ekki að standa í að sækja eða skila og við komum 
alltaf með nóg.  Þú borgar einfaldlega nákvæmlega 
fyrir það nammi sem þarf á jólaskemmtunina þína!

Fullt nafn: Sumarliði G. Leppalúðason

Aldur: 147 ára

Helstu áhugamál: Fjallgöngur, kattarækt, 
skeggsnyrting og pylsugerð.

Hvaða þrjá hluti tækir þú með á eyðieyju: Hníf, 
sundgleraugu og harmonikku.

Hvaða uppfinning hefur breytt mestu fyrir 
mannkynið: Kolagrillið. Það er ekki hægt að sjóða 
alltaf bjúgur, pylsur, bulsur, bratwurst og medister 
pylsur. Það er heldur ekki hægt að steikja þetta alltaf, 
þó það sé gott. Kolagrillið gerir eitthvað extra.

Uppáhalds drykkur: Mysa í sprite með hrásykri í 
botninum. Best er þegar glasið er kalt og búið að 
smyrja sítrónu á glasabarmana.

Besta bíómynd sem þú hefur séð: Síðasti 
bærinn í dalnum.

Hver bræðranna er líklegastur til að 
verða forseti: Askasleikir. Þar sem askar 
eru af svo skornum skammti í dag, þá yrði 
hann líklegastur til að verða sér ekki til 
skammar í opinberum mótttökum við að 
stela einhverju eða hrekkja.

Hver er ykkar er mesta partýljónið: Þið ættuð 
að sjá Kjetkrók þegar líður á kvöldið í góðu teiti. 
Hann er bæði rosalegur á kassagítarnum að halda 
uppi stuðinu og svo breikar hann jafnvel á miðju 
dansgólfinu ef hann fær smá hvatningu.

Uppáhalds jólalagið þitt: Kósíheit par exelans 
með Baggalúti. Maður er búinn að syngja þessa 
jólatréslög svo oft. Svo er ég líka mikill Dolly Parton 
maður. Það eru líka fáir sem vita það að í raun er 
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Farsælt samstarf við 
Hjálparstarf kirkjunnar 
Frá upphafi hefur Skyrgámur 
einsett sér að starfa í anda 
jólanna, 20% af öllum 
jólasveinaheimsóknum renna 
óskipt til Hjálparstarfs kirkjunnar og höfum við þannig 
safnað yfir 13 milljónum króna til aðstoðar okkar 
minnstu bræðra, bæði innan lands sem utan. Meðal 
verkefna sem við höfum stutt við má nefna gerð 
vatnsbrunna í strjálbýlustu og fátækustu héruðum 
Eþíópíu sem og að styðja stúlkur þar til náms með 
örlánum. Á Íslandi höfum við styrkt fjárhagsaðstoð 
til fjölskyldna í kringum hátíðir, stutt námskeið um 
fjármál, sent tugi barna í sumarbúðir og borgað 
námsgjöld og skólabækur í framhaldsskóla. Okkur 
þykir gott að vita að starf Hjálparstarfs kirkjunnar er 
faglegt og félagsráðgjafar hjálparstarfsins sjá um að 
koma peningum innanlands til fjölskyldna sem þurfa 
mest á því að halda.

Jólasveininn mætir á 
skrifstofu fyrirtækisins!
-færandi hendi með skógjafir!
Sú þjónusta nýtur vaxandi vinsælda að fá jólasvein 
til að koma á föstudegi á skrifstofu fyrirtækisins 
og ganga á milli starfsfólks og sprella í því, dreifa 
sælgæti til að narta í og lauma auka pokum til 
starfsfólks sem gefa má börnum þeirra í skóinn! 
Jólasveininn mætir þá á föstudegi 9. desember 
eða 16. desember og gengur 
á milli starfsmanna og 
kemur þeim í jólagírinn.

það ekki Kenny Rogers sem syngur upphaflega 
lagið með henni sem Kósíheit par exelans textinn er 
við (Lagið heitir Islands in the stream í upprunalegri 
útgáfu með Dolly Parton og Kenny Rogers), heldur 
er það látúnsbarkinn Giljagaur. Prófið bara að leita af 
myndbandinu á Youtube, þá fattið þið strax að þetta 
er Giljagaur sem syngur lagið með henni Dolly minni.
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Traustir ballstjórnendur
- lykill að þægilegu og fumlausu 
jólaballi.

Það er kúnst að leiða söng, halda uppi aga og um 
leið góðri stemmningu á jólaballi. Skyrgámur vandar 
valið þegar þörf er á lifandi tónlist og fumlausri 
ballstjórn. Á okkar snærum höfum við leikarann og 
tónlistarmanninn Þorleif Einarsson, djasspíanistann 
Árna Heiðar Karlsson og söngkonuna Siggu 
Beinteins. Ballstjórnendur eru beinum tengslum við 
ábyrgðaraðila, mæta áður jólaballið byrjar til að stilla 
græjur og strengi. Það er góð tilfinninga að heyra 
jólaballið byrja við vandaðan undirleik þar sem allir 
hafa sitt hlutverk á hreinu. Fagfólk sem þekkir og 
kennir hreyfingarnar og í hvaða átt á að ganga og 
í hvað mörgum hringjum! Eftir stutta stund koma 
svo jólasveinarnir inná jólaballið og syngja, dansa, 
segja gamansögur og sýna galdra í góðu samspili 
við ballstjórnandann. Þau sem þekkja það að hafa 
ballstjórnanda snúa aldrei tilbaka!

Að hafa samband við okkur. 
Skyrgámur er alltaf á vaktinni og svarar öllum 
fyrirspurnum innan sólarhrings. Daginn fyrir jólaballið 
sendum við svo áminningar og staðfestingarpóst til að hafa 
allt á hreinu. Sendu okkur línu á skyrgamur@skyrgamur.is.

Vill fyrirtækið fara út 
fyrir kassann með 
jólaskemmtunina? 
Skyrgámur getur útvegað starfsfólk sem er mjög 
vant því að hrista saman ólíka hópa og boðið uppá 
Fjölskyldujólabingó með glæsilegum vinningum þar 
sem jólasveininn kemur sem punkturinn yfir I-ið. Þá 
er hægt að bjóða uppá piparkökumálun, jólaföndur 
eða að sýna jólamynd, mæta með skjávarpa, 
hljóðkerfi og poppvél! Hversu langt sem þú vilt hugsa 
út fyrir ramman, getur Skyrgámur aðstoðað þig!


