
 

 

 

5. árgangur 5. tölublað Júní 2019 

Hrafninn 

Sumrinu fylgir ákveðin spenna, eftirvænting og 
tilhlökkun, það verður annar taktur í tilverunni, 
lundin verður gjarnan léttari og venjur breytast. Á 
heimilunum er reynt að nýta sólarstundir til úti-
veru, sitja úti undir vegg og sólskinið sleikt, farið í 
gönguferðir, kaffisopinn drukkinn úti og grillað. 
Þá eru ættingjar og vinir gjarnan á faraldsfæti og 
koma í heimsókn.  

Tilbreyting og skemmtilegir atburðir veita gleði og 
auka lífsgæði. Samvinna starfsfólks, íbúa, ættingja 
og vina stuðlar að því að skapa hlýlegt heimili þar 
sem lífið er þess virði að lifa því og nærvera og 
samvinna starfsfólks, íbúa, ættingja og vina vinnur 
gegn einmannaleika, vanmáttarkennd og leiða. Í 
blaðinu eru frásagnir af skemmtilegum viðburðum 
sem lífga uppá tilveruna. 

 

 

Sólin er risin, sumar í blænum, 
sveitirnar klæðast nú feldinum grænum. 

Ómar allt lífið af ylríkum söng 
unaðsbjörtu dægrin löng. 

Magnús Pétursson og Sveinbjörn Einarsson 

Umhyggja   Samvinna  Virðing  Gleði 
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og Sigrún Geirsdóttir 
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Krunkið 

Velferðartækni er af ýmsum toga, segja má að öll tækni sem hjálpar einstaklingum til að 

takast á við daglegt líf, eykur gæði þjónustu sem og bætir starfsaðstæður sé velferðartækni.  

Við hér hjá Öldrunarheimilum Akureyrar höfum lagt áherslu á að finna áhugaverðar 

nýjungar í velferðartækni til að innleiða í starfi okkar og tekið þátt í nýsköpun í velferðar-

þjónustu ásamt að miðla þekkingu okkar áfram bæði til einstaklinga og stofnana. 

Um þessar mundir 

er verið að innleiða 

Memaxi forritið á 

upplýsingaskjái í 

anddyri Hlíðar og 

inni á nokkrum 

heimilum.   

Nokkrir einstak-

lingar í dagþjálfun 

eru einnig að prófa 

forritið heima fyrir, 

en Memaxi 

auðveldar skipulag 

hjá þeim sem njóta 

aðstoðar. Einfalt 

viðmót leiðir 

einstaklinginn í 

gegnum daginn og fjölskyldan og fagfólk geta bætt inn upplýsingum og fylgst með. Auk 

þess býður Memaxi upp á myndsamtöl sem gera samskipti auðveldari og skemmtilegri. 

Ekki þarf flókinn búnað fyrir forritið, einföld spjaldtölva nægir. 

ÖA hlaut nýlega styrk frá Norrænu velferðarmiðstöðinni til að innleiða Memaxi lausnina í 

stuðningi við einstaklinga og fjölskyldur sem þurfa sértæka aðstoð og félagslegan stuðning. 

Prófanir okkar hafa sýnt að Memaxi getur aukið sjálfstæði og lífsgæði, en mikilvægt er að 

innleiða markvissa notkun fyrir eldra fólk, fatlað fólk og fyrir yngra fólk með sérþarfir. 

Árangur verkefnisins ætti að koma fram í meiri samhæfingu í þjónustunni og þar með 

auknu öryggi og lífsgæðum notandans. 

            

            Kristbjörg Björnsdóttir 
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Ari Rögnvaldsson  
Guðmundur Þór Wium Hansson  

Hilda Torfadóttir 
Hildur Benjamínsdóttir Larsen 

Ingólfur Ármannsson 
Kristín Friðbjarnardóttir  
Kristín Guðmundsdóttir  

Olga Snorradóttir 
Sigríður Hermannsdóttir 
Sólveig H. Zophoníasdóttir 
Sveinn Reynir Pálmason  

Sævar Austfjörð Harðarson   
 

Nýir íbúar 

Himnaríki á jörð 

Ég heimsótti gamlan vin minn sem hafði verið bóndi á afskekktu býli alla sína ævi en 

var ný hættur búskap og kominn á heimili fyrir aldraða. Það var í kaupstað. Þar hafði 

hann eitt herbergi með eldhúskrók svo hann gat hellt upp á kaffi handa sér og gestum 

sínum. Annað var sameiginlegt. Ég spurði hann hvernig honum líkaði og svarið var:  

Þetta er himnaríki á jörð.  

 
  Gamall frá því greindi mér   Ellin segir okkur það  
  gengið hafði sporin hörð    ýmislegt að hafi breyst,  
  honum finnst það hugnast sér    þá er gott að eiga að  
  sem himnaríki væri á jörð.    athvarf sem menn geta treyst.  
 
            Ármann Þorgrímsson 
                        2019 
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Grand Rapids Symphony Youth Choir er ungmennakór frá Grand Rapids, Michigan í Banda-
ríkjunum. Þetta er metnaðarfullur kór sem er hluti af Grand Rapids Symphony og tekur þátt í 
tónleikum með þeim að minnsta kosti 3-4 sinnum á ári. Meðlimir kórsins eru á aldrinum 12-
18 ára og syngur hann alls konar tónlist hvaðanæva úr heiminum. Þau komu til okkar á Hlíð 
miðvikudaginn 19. júní og sungu falleg lög við mikla ánægju viðstaddra.  

Grand Rapids Symphony Youth Choir 

Listasumar á Kaffi Sól 

Eins og í fyrra verðum við þátttakendur í Listasumri á 
Akureyri og verða viðburðir á Kaffi Sól í hverri viku. 
Einnig gætu dottið inn fleiri viðburðir en hver og einn 

verður auglýstur þegar nær dregur.  
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Fjóla Ísfeld, íbúi í Lögmannshlíð, útskrifaðist 
frá húsmæðraskólanum á Varmalandi í 
Borgarfirði 1952. Síðan þá hefur hún haldið 
tryggu sambandi við skólasystur sínar og þær 
hafa hist á fimm ára fresti alla tíð síðan. 
Síðustu ár hefur hittingurinn þó verið á eins 
árs fresti. Laugardaginn 15. júní bauð Fjóla 
þeim heim, þar sem mættu 8 af 41. Þær 
byrjuðu á að koma hingað á Lögmannshlíð og 
áttu yndislega kvöldstund inni á herbergi 
Fjólu þar sem þær rifjuðu upp gamla tíma.  

Skólapartý Fjólu Ísfeld 
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Þær borðuðu saman á Norðurslóða-
safninu, þar sem þær fengu forrétt, 
nautalundir og eftirrétt. Dúett þeirra 
Guðrúnar Hörpu Örvarsdóttur og 
Ívars Helgasonar flutti fyrir þær 

alkunn lög yfir matnum við mikinn 
fögnuð viðstaddra. Skólasysturnar 
gistu í Sæluhúsinu og vinkona Fjólu 
keyrði þær það sem þær vildu fara. 
Eftir yndislegar samverustundir um 

helgina kvöddust þær á mánudags-
morgun.  

Skólapartý Fjólu Ísfeld 
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Hlíð. 

Dagskrá má sjá á heimasíðu Öldrunarheimila Akureyrar, hlid.is 

Fastir dagskrárliðir virka daga: 

 

Handverksstofa opin frá kl. 8–15:45 

Stólaleikfimi kl. 11:15 

Bingó, mánu- og fimmtudaga kl. 13:30 

Paravist, spiluð þriðjudaga kl. 13:30 

Orðaleikur fimmtudaga kl. 10 

Sérrístund, föstudaga kl. 13:30 

Kaffi Sól, kaffihús á miðvikudögum kl. 14 -15:30 

vöfflur með rjóma og kaffi kr. 500 - allir hjartanlega velkomnir! 

 

Lokað verður í iðju- og félagsstarfi Hlíðar frá 15. júlí til 12. ágúst, 

þá falla fastir dagskrárliðir niður nema: 

Handverksstofan verður opin frá kl. 8 – 15:45 virka daga án viðveru starfsmanns. 

Einnig verður Kaffi Sól opin með kaffisölu á miðvikudögum. 

Viðburðir: 

Guðsþjónusta - sunnudaginn 18. ágúst kl. 14:00.  

Ýmsir leggja hönd á plóg með uppákomur sem stytta stundir og gleðja.  

Viðburðir eru auglýstir jafnóðum.  

 

Bókaðir viðburðir í sumar eru: 

Opnun listaverkasýningar í matsal 
 

Bjóðum velkomna nýja starfsmenn í Iðju- og félagsstarfi í Hlíð; 

Margrét Jensína Sigurðardóttir og Guðrún Harpa Örvarsdóttir 

Framundan í iðju– og félagsstarfi 
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Lögmannshlíð. 

Dagskrá má sjá á heimasíðu Öldrunarheimila Akureyrar, hlid.is 

Alla daga er lesin framhaldssaga kl. 10:30 og svo er lesið upp úr Mogganum, teknar nokkrar 

teygjur og endað á spurningum fyrir matinn. Fjóla Ísfeld sér um lesturinn á þriðjudögum. 

Bingó er spilað alla mánudaga og fimmtudaga kl. 13:45. Á þriðjudögum eru ýmist orðaleikur 

eða vídeó á tjaldinu. Á miðvikudögum er svo allskyns handverk í boði. Á föstudögum eru 

söngur og gleði í Samkomugerði kl. 13:45.  

Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju- og félagsstarfinu hafa ýmsir boðað komu sem og alltaf 

eitthvað að bætast við. 

 

Lokað verður í iðju- og félagsstarfi Lögmannshlíðar 1. júlí – 29. júlí. 

David ætlar að vera með bingó á mánudögum og fimmtudögum í sumar kl. 13:45. 

 

Viðburðir: 

Von er á tónlistarmönnunum Svavari Knúti fimmtudaginn 11. júlí kl. 14:00 

og Daða Frey, nánari tímasetning kemur síðar. 

 

    Guðsþjónusta - sunnudaginn 18. ágúst kl. 15:30.  

  

Framundan í iðju– og félagsstarfi 



10 

Margir lögðu leið sína á hinn árlega 

Gleðidag á Hlíð sem haldinn var föstu-

daginn 21. júní síðastliðinn. Hægt var 

að skoða skemmtilegan varning á sölu-

básum, Kjarnafæði bauð upp á 

grillaðar pylsur og Ísbúð Akureyrar 

bauð upp á ís. Þórunn Birna sýndi 

dansatriði sem keppir á heimsmeistara-

móti í dansi í Portúgal nú í sumar og Kvennakór Akureyrar söng falleg sumarlög.  

Gleðidagur 
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Gleðidagur 
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Við í Lögmannshlíð erum 
svo heppin að hingað 
koma margir sjálfboða-

liðar. Þeir koma og spila 
og syngja fyrir okkur í 
Eden kaffi og á kráar-
kvöldum. Einnig hafa 
komið sjálfboðaliðar að 

syngja og spila fyrir okkur 
við önnur tilefni eins og 
kvennahlaupið, afmæli 
o.fl. Við þökkum öllu 
þessu góða fólki fyrir 

gleðistundirnar. 

Að láta gott af sér leiða 
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Eftir hlýjan apríl þar sem gróður fór óvenju snemma af stað urðum við fyrir örlitlum von-

brigðum með svalt veður í maí með norðaustlægum áttum. Við vorum farin að sjá fram á að 

geta sett niður sumarblómin og grænmetið snemma miðað við veðrið í apríl – en sú varð ekki 

raunin. Gulrótarfræin fóru niður í lok maí og sumarblómin í byrjun júní. Þegar þetta er ritað 

lítur út fyrir góða uppsprettu miðað við sama tíma í fyrra og gömlu góðu jarðaberjaplönturnar 

spretta eins og enginn sé morgundagurinn. 

Hér fyrir neðan má sjá nokkrar myndir sem teknar voru á dögunum í Grænuhlíð. 

           Sólarkveðjur úr Grænuhlíð ☺ 

Sumar í Grænuhlíð 

 
Blómleg súla, stjúpur og fjólur 

Heiða gæðir sér  

á grillaðri pylsu Páll, einnig með pylsu 

Jarðaberjaplönturnar gefa vel af 

sér 

Erla Björk er 

æviráðin, því 

sem næst, á 

grillið í 

Grænuhlíð 
María og Heiða glaðar með 

pylsurnar 
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Föstudaginn 14. júní tókum við í Lögmannshlíð þátt í kvennahlaupinu. Við gengum hring frá 

Lögmannshlíð, út á Vestursíðu og til baka á Lögmannshlíð.  

Kvennahlaupið í Lögmannshlíð 
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Kvennahlaupið í Hlíð er alltaf skemmtilegur viðburður. Gott er að hreyfa sig með góðum hópi 
fólks og gleðin skín af þeim sem taka þátt. Hitað er upp inni í salnum ef veður er þannig, 
síðan er genginn hringur úti eða eftir göngunum inni. Allir bleikir og fínir. 

Kvennahlaupið í Hlíð 
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Þann 30. apríl síðastliðinn 

mætti vaskur hópur notenda 

og íbúa Grænu- og Austur-

hlíða í Kaffi Sól og 

dönsuðu með okkur starfs-

mönnum í tæplega klukku-

stund.  

Fyrirmyndin er dönsk en 

þar hafa hjúkrunarheimili 

og dagþjálfanir stundað 

svokallaðan minningardans 

fyrir fólk með heilabilun. 

Þegar við dönsum og 

hlustum á tónlist sem við 

höfum gaman af flæðir um 

líkamann mikið af góðum hormónum og boðefnum sem hafa jákvæð áhrif á hreyfigetu, líðan 

og minningar sem huldar hafa verið rifjast upp.  

Hópurinn ætlar að halda áfram að hittast og dansa einu 

sinni í mánuði og vonumst við til að dansinn breiðist út og 

dansað verði á öllum heimilum þegar fram í sækir.    

Skipuleggjendur danshópsins eru:  

Heiða, Björg og Aníta í Grænuhlíð, Ester Einars úr iðju– 

og félagsstarfinu, Ester Ósk, Ingunn, Elísa og Hulda úr 

Austurhlíðum. Síðast en 

ekki síst Anna Breiðfjörð 

úr Eini– og Grenihlíð  

sem er danskennari.  

Ekki er nauðsynlegt að 

kunna að dansa til að taka 

þátt hver dansar með sínu nefi/fótsporum, mikilvægast er að 

hafa gaman af. 

Dansinn 
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Sumarið í Lögmannshlíð í myndum 
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Góður hópur fólks frá Hlíð og Lögmannshlíð lögðu í víking til Dalvíkur mánudaginn 27. maí. 
Okkur var boðið að koma á Dalbæ og skoða þar Handverkssýningu og að þiggja hjá þeim 
kaffi og fengum með því fínasta meðlæti. Móttökur á Dalbæ voru frábærar og áttum við 
skemmtilega og góða ferð þangað. Kunnum við íbúum og starfsfólki bestu þakkir fyrir okkur.  

Ferð á Dalbæ 
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Ferð á Dalbæ 

Vel  heppnuð og skemmtileg ferð til Dalvíkur. 
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Á íbúafundi í Lögmannshlíð kom fram tillaga frá íbúum um að aka í gegnum Vaðlaheiðar-

göngin. Það var svo hress hópur sem fór með rútu 19. júní, á kvenréttindadaginn, inn í Vagla-

skóg og til baka aftur heim í Lögmannshlíð. Þar biðu Sigrún Geirsdóttir og Sigrún Hannes-

dóttir  með heitar vöfflur og rjóma fyrir ferðalangana. Allir voru sælir með ferðina. 

Ferð í göngin 


