
 

 

 

Október 2017 4. árgangur 1. tölublað 

Umhyggja   Samvinna  Virðing  Gleði 

HRAFNINN 

Haustið hefur verið gott í ár, 
veðrið að mestu leikið við 
okkur hér á norðurlandinu og 
náttúran skartað sínum fegurstu 
haustlitum. 

Fyrir marga markar haustið 
nýtt upphaf og margt sem það 
hefur í för með sér. Börnin arka 
í skóla á ný, nú árinu ,,eldri“ og 
tilbúin að takast á við verkefni 
vetrarins. Berjum er sópað í 
bauka og sultað í krukkur.  
Bændur ganga á fjöll,  sækja 
kindur og reka í heimahaga 
sína. Sláturtíð hefst og fólk 
undirbýr sig fyrir veturinn með fullar kistur og skápa af mat. Fyrir marga eru skýr afmörkun 
milli sumars og hausts því haustið gefur frá sér sérstakan ilm. Fyrsti morguninn sem komið er 
út og umhverfið ilmar af haustinu markar nýja tíma. Njótum haustsins og alla þá dásamlegu 
litadýrð sem það hefur upp á að bjóða.  

 

Haustið er komið í hundrað þúsund litum 

með heiðbláa daga, jarðneska dýrð. 

Laufin þau dansa svo léttstíg með vindum 

og landið er fagurt, hvar sem þú býrð. 

Aldrei getur hinn grimmi grái vetur, 

bætt um betur. 

                                                                                      María Sigmundsdóttir 
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Efnisyfirlit 
Í þetta sinn kennir ýmissa grasa í Hrafninum, í stað Halldórspistils kynnum við til leiks nýjan 
lið, Krunkið, þar sem við fáum mismunandi aðila til að skrifa skemmtilega pistla fyrir okkur 
og birta hér á síðu þrjú. Hrafninn er þá eins og venjulega stútfullur af fróðleik og myndum af 
heimilislífinu hér á Hlíð og Lögmannshlíð sem og að dagskrá iðju-og félagsstarfs er kynnt 
hér. Við hvetjum lesendur til að setjast niður með ljúffengan kaffibolla á meðan þeir njóta 
þess að skoða Hrafninn. 

 

3. Krunkið: Aníta aðstoðarforstöðumaður í Lögmannshlíð 

4. Nýir íbúar 
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10. Lífið í Bandagerði 

11. Starfsafmæli Regínu launafulltrúa 

11. Hjartastuðtæki á Hlíð 

12. Loftmyndir af Hlíð 
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14. Starfslok starfsmanna ÖA 

15. Edenráð og þjónandi leiðsögn 

15. Stofnfundur Hollvinasamtaka ÖA 
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Í ritstjórn Hrafnsins sitja: 

Anna J. Jóhannsdóttir, Ásta Júlía Aðalsteinsdóttir, Dóra Herbertsdóttir, Friðný 
B. Sigurðardóttir, Helga G. Erlingsdóttir, Ingi Þór Ágústsson og Sædís 
Steinólfsdóttir. 
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Krunkið 
Þann 26. september árið 2012 fluttu 45 íbúar úr Kjarnalundi og Bakkahlíð inn í 
Lögmannshlíð og er Lögmannshlíð því ný orðin 5 ára. Föstudaginn 29. september ákváðum 
við því að slá til veislu og halda upp á afmælið. Íbúum og gestum var boðið upp á veglegt 
kaffihlaðborð, fengin var hljómsveit til að spila vel valin lög og var þétt setið og góð 
stemning. 

Í ágúst hélt Hlíð uppá 55 ára afmælið sitt. Maður veltir fyrir sér hvernig Lögmannshlíð mun 
standa eftir 50 ár í viðbót. Lögmannshlíð er í dag fyrsta hjúkrunarheimilið á Íslandi sem 
hannað er í anda Eden-hugmyndafræðinnar svo að aðstæður á heimilinu styðja og styrkja 
vinnu við hugmyndafræðina. Margir innlendir og erlendir gestir hafa komið sérstakalega til 
að kynna sér heimilið og er óhætt að fullyrða að Lögmannshlíð sé eitt athyglisverðasta 
hjúkrunarheimili á norðurlöndunum.  

En hvert er Eden-förinni okkar heitið? Þrátt fyrir að heimilið hafi ótal góða kosti og við séum 
að vinna gott starf veit ég að við höfum nægt rými til þess að þróa okkur áfram og gera enn 
betur. Ég trúi því að við séum komin með virkilega góðan og sterkan grunn og áfram munum 
við halda að byggja ofan á hann svo lengi sem Lögmannshlíð verður starfræk. Starfsfólkið 
hér er jákvætt og áhugasamt fyrir nýjungum og að tileinka sér ný eða öðruvísi vinnubrögð. 
Góður starfsandi skiptir okkur miklu máli.   

Í byrjun tók það nokkra mánuði fyrir íbúa og starfsfólk að aðlagast nýjum stað og breyttu 
fyrirkomulagi. Í Kjarnalundi voru herbergi á þremur hæðum, mörg þeirra voru mjög þröng. 
Ein lítil lyfta var í húsinu sem átti það til að stoppa eða bila ansi oft. Einn skolpottur var á 
jarðhæð hússins svo þegar lyftan var biluð þá þurfti t.d. að hlaupa með þvagflösku af þriðju 
hæð niður á fyrstu hæð. Einn stór matsalur var á miðhæð hússins og matartímarnir voru 
klukkan 9, 12 og klukkan 18. Allir mættu í mat á sama tíma og það myndaðist mikill kliður í 
salnum. Þetta var ekki beint gæðastund fyrir íbúana. Einn hjúkrunarfræðingur sá um allar 
lyfjagjafir og handskrifaði nótur um íbúana eftir hverja vakt. En þrátt fyrir alla ókosti 
Kjarnalundar þá var andrúmsloftið ævinlega gott og íbúarnir voru ánægðir.   

En það var mikil breyting fyrir okkur að komast í nýtt húsnæði á einni hæð og þar sem öll 
aðstaða á heimilinu og í herbergjum er til fyrirmyndar. Heimilinu er skipt upp í fimm 
einingar og mönnunin er betri. Það gefur því íbúum miklu meira frelsi til þess að hafa daginn 
eftir sínu höfði. Hér er til dæmis ekki verið að vekja alla í morgunmat klukkan 9, fólk fær að 
sofa út ef það kýs svo. Nú er hvert heimili, þó að þau séu eins uppbyggð, komin með sinn 
heimilisbrag og sínar venjur. Sjúkraskráningin er orðin rafræn og fleiri koma að henni en 
áður. Sjúkraliðarnir hafa t.d. meiri ábyrgð en áður og sjá um að gefa lyf og skrá í 
sjúkraskrána. Félagsstarfið er að vinna í því að ná til sem flestra íbúa og að eitthvað sé í boði 
við allra hæfi. Innra starfið er í stöðugri þróun og það verður gaman að vera partur af 
ferðalaginu okkar áfram. 

Aníta Magnúsdóttir 



4 

Halldór og Unnur 

Fræðsla 

Nýir íbúar 

Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin: 
 

Arnór Haraldsson,  
Áslaug A. Jóhannsdóttir,  

Birgir Marinósson,  
Gunnar Bergur Árnason,  

Hans M. Jensen,  
Kristbjörg Ásbjarnardóttir,  

Ragnheiður Jónsdóttir,  
Sigrún Ásbjarnardóttir,  
Þórdís Konráðsdóttir,  
Þórunn Ó. Júlíusdóttir. 

Október: 
Líkamsbeiting og hjálpartæki – kennsla inni á heimilum á vegum sjúkraþjálfara, dagsetning 
og tími verða auglýst sérstaklega.  
Verkjameðferð – notkun lyfjadælu 31. október kl. 13.  

Umsjón hjúkrunarfræðinganna Hörpu Kristjánsdóttur og Jóhönnu B. Bjarnadóttur.  

 

Nóvember: 
RAI mælitækið – RUG flokkun 14.11 kl. 12:30.  
Umsjón Helga G. Erlingsdóttir hjúkrunarfræðingur. 
Málstofa 21. nóvember kl. 13 - þar sem meðal annars verður 
kynnt verkefni sem hafa verið og eru í gangi á ÖA og Silja 
Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur kynnir MS ritgerð sína 
Samskipti snúast um fleira en gott viðmót: Reynsla 
aðstandenda af samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk í 

lífslokameðferð.  
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Markaðstorg í Nóvember 

Verslunar- og markaðsdagur í Hlíð 

Laugardaginn 18. nóvember frá kl. 13-16. 
 

Kæru íbúar, notendur dagþjálfunar og tímabundinnar 
dvalar,  

aðstandendur, vinir Hlíðar og starfsfólk!  

  
Velkomið að vera með sölubás á Markaðstorginu 

Básinn kostar lukkupakka!! 

 

Áhugasamir tilkynni þátttöku í  

síma 460 9208 
Netfang; hlid-felagsstarf@akureyri.is 

 

Tökum höndum saman og gerum daginn eftirminnilegan.  

Allir hjartanlega velkomnir ! ☺ 
 

Kveðja úr Iðju- og félagsstarfi í Hlíð 

Ásdís, Ásta, Elísa, Ester, Halla og Magga 
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Íbúar á ferð og flugi 
Undanfarin misseri hafa verið annasöm í ferðalögum hjá 
einum íbúa á Reynihlíð. Hans Lórens Óskarsson hefur verið 
iðinn við að ferðast um landið og miðin á liðnum 
mánuðum. Hans hefur ferðast víða um Eyjafjörðinn og 
nágrenni en einnig fór hann í heimsókn til kóngsins Köben 
í enda septembermánaðar.  

 

Í júlí fór Hans í ferðalag til Húsavíkur þar sem hann 
skoðaði bæinn vel og vandlega og ók svo með tveimur 
yndismeyjum þeim Hildi Rún og Rósu að Goðafossi og 
Dettifossi.  Fór hann út að borða með stúlkunum sem og 
stoppaði og fékk sér kaffisopa á leiðinni. 

Í Ágúst fór Hans Eyjafjarðarhringinn í karlaferð en nokkrir 
karlar af Reynihlíð og Skógarhlíð tóku sig saman og fóru í 
dagsferð um sveitina.  Ekki fannst honum þetta nægilegt og 
fór hann því annan dag í ferðalag með Inga Þór vini sínum 
og gáfu þeir sér tíma til að stoppa víðsvegar í sveitinni til 
að gæða sér á landsins gæðum. 

 

Meðfylgjandi myndir bera vott um skemmtilegar 
stundir sem Hans Lórens hefur notið í sól og 
sumaryl.  Hann hefur einnig verið iðinn við að fá sér 
göngutúra um nágrennið, annað hvort á tveimur 
jafnfljótum eða í fararskjóta og þá iðulega er honum 
samferða Ingi Þór. 
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Íbúar á ferð og flugi 
Í enda september fór Hans til Danmerkur með frænku 
sinni henni Birnu og manni hennar.  Um var að ræða 
sex daga ferð þar sem ferðast var víðsvegar um 
Danmörku. Hans stoppaði í Kaupmannahöfn og fór 
þar um Strikið og víðar. Fór síðan um landið og 
stoppaði víðsvegar til að skoða söfn og meðal annars 
víkingasafnið í Hróarskeldu og einnig í 
Óðinsvéum.  Leið hans lá svo yfir til Árósa þar sem 
hann gisti á hóteli sem hann gerði einnig tveim öðrum 
stöðum í ferðinni, og þótti honum það alls ekki 
leiðinlegt.  

 

Ingi Þór keyrði honum út á flugvöll til að sjá á eftir 
vini sínum í ferðina og skaut því að Hans hvort ekki 
væri nú sniðugt að kaupa nú smá öl í kóngsins Köben 
til að njóta svo þegar hann kæmi heim.  Þegar Hans 
lenti svo á Akureyri eftir viðburðarríka ferð var það 
fyrsta sem hann sagði við Inga Þór, þar sem hann beið 
eftir vini sínum, „ég keypti ölið“.  Þeirra guðaveiga 
var síðan neytt við heimkonuna einn fallegan 
laugardagseftirmiðdag. 
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Lögmannshlíð 5 ára 

Haldin var vegleg afmælisveisla, í tilefni af 5. ára afmæli Lögmannshlíðar, í Edenkaffinu 
föstudaginn 29. september. 

Heimilin í Lögmannshlíð sáu um að útbúa dýrindis veitingar og íbúar og starfsmenn iðju– og 
félagsstarfs hjálpuðust að við að smyrja flatbrauð með hangikjöti. Keyptar voru risastórar 
afmæliskökur. Allar veitingar voru settar á hlaðborð í Samkomugerði og borð fengin að láni af 
heimilunum og lagt var á borð fyrir fleiri en venjulega, enda veitti ekkert af því. Allir 
hjálpuðust að og var gleði og tilhlökkun hjá íbúunum. 

Salurinn okkar var skreyttur hátíðlega fyrir 
afmælið og mættu síðan gestirnir á staðinn um 2 
leytið þegar veislan byrjaði. 
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Lögmannshlíð 5 ára 

Þóra Sif, forstöðumaður Lögmannshlíðar rifjaði upp flutningana hingað fyrir fimm árum. Hún 
talaði um í hve mörg horn þurfti að líta til að allt gengi upp, og þakkaði árangurinn samhentu 
starfsfólki. Halldór forstjóri ÖA tók einnig til máls og þakkaði Þóru fyrir allt utanumhald í 
kringum flutningana. Hann afhenti Þóru fallegan blómvönd fyrir vel unnin störf og einnig 
fékk Lögmannshlíð blómvönd með afmælisóskum. 

Pálmi Stefáns og félagar spiluðu að venju sín vinsælu lög sem allir kunna og var vel tekið 
undir í söngnum. 

Guðrún Harpa, starfsmaður á Eini- og 
Grenihlíð kom og söng nokkur lög og 
spilaði maðurinn hennar undir á gítar. 
Fengu þau mikið klapp og lof í lófa að 
launum.  

Það fengu auðvitað sér allir kaffi og 
veitingar af hinu glæsilega hlaðborði og 
fóru saddir og sælir hver til síns heima 
eftir vel heppnaða afmælisveislu. 
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Lífið í Bandagerði 

 
Ingibjörg í dekri á snyrtistofu Ástu fyrir fyrsta 
Kráarkvöld vetrarins. 

Lilla spilar hér við unga 
dömu og finnst þeim báðum 
það greinilega mjög gaman. 
Stúlkan á myndinni var eitt 
leikskólabarna í heimsókn á 
Lögmannshlíð, en börnin 
kíkja reglulega í heimsókn til 
okkar bæði börnunum og 
íbúunum til mikillar ánægju.  

Ynja, heimilisköttur 
Lögmannshlíðar var áhugasöm um 
hrútshausa sem var komið með á 
Lögmannshlíð í vor.  
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40 ára starfsafmæli 
Þann 7. september var Regína launafulltrúi heiðruð fyrir vel unnin störf, 
ásamt fjórum öðrum starfsmönnum sem hafa unnið hjá Akureyrarbæ í 
40 ár eða lengur.  

Regína hóf starfsferil sinn hjá Akureyrarbæ með því að vinna sem 
unglingur eitt sumar í Hlíð og eitt í Skjaldarvík.  Regína starfaði á 
Skjaldarvík frá júní 1974 en hóf síðan störf á Hlíð í október 1977 og 
hefur starfað hér síðan. Hún segir að þrátt fyrir að hafa starfað lengi hjá 
Akureyrarbæ hafi hún ekki upplifað fábreytni í störfum sínum, hún hafi 
baðað, þrifið snyrtingar, skammtað lyf, búið til vinnuskýrslur, unnið í 
dagþjónustu, við símsvörun, vélritun og svo eftir að tölvurnar komu 
hafi hún unnið í Bakverði, TimeCare og Vinnustund, þá hafi hún 
upplifað allt litrófið í mannlegum samskiptum og þar liggi verðmætin. 

Samstarfsfólk Regínu ber henni ávalt góða söguna og fer af henni orð 
fyrir að vera allra manna fróðust um launamál, þá sé hún fyndin, skemmtileg og góður 
vinnufélagi. Við hjá ÖA getum verið stolt af því að búa að góðu starfsfólki, eins og Regínu. 

Hjartastuðtæki á Hlíð 
St. Georgsgildið á Akureyri gaf ÖA 
hjartastuðtæki að gjöf. Tækið er staðsett á 
ganginum í Austurhlíðunum á Hlíð. Tækið var 
gjöf til minningar um hjónin Richard Þórólfsson 
og Ally Aldísi 
Lárusdóttur. Við þökkum 
St. Georgsgildinu á 
Akureyri kærlega fyrir 
gjöfina. 
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Loftmyndir frá Hlíð 
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Loftmyndir frá Lögmannshlíð 
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Starfslok starfsmanna ÖA 
Liv Stefánsdóttir og Guðrún 
Baldursdóttir voru kvaddar í 
Eden kaffi í Lögmannshlíð í 
maí síðastliðnum eftir að hafa 
stafað á ÖA um árabil.  

Liv starfaði sem sjúkraliði í 47 
ár og þar af tæp 27 ár á 
Öldrunarheimilum Akureyrar. 
Hún hóf störf á „gamla A-
gangi“ þar sem Grænahlíð er í 
dag. Starfaði meðal annars sem 

flakkari í 8 ár á næturvöktum og hefur því farið víða innan ÖA. Margt hefur breyst í áranna rás 
samanber að eitt sinn voru teppi á öllum gólfum í Hlíð og koppar undir rúmum. Þá var eldhúsið 
öðruvísi, minna samfélag og meiri tengsl heldur en í dag.  Liv var í hópi starfsmanna ÖA sem fór á 
fyrsta Eden námskeiðið sem haldið var á Íslandi af Jane Verity þáverandi mentor í 
hugmyndafræðinni á Norðurlöndum, „Það var alger opinberun“ segir Liv og bætir við „ég hef alltaf 
haft mikinn áhuga á að starfa með öldruðum, mér þykir vænt um aldraða, samskiptin eru yndisleg og 
gefandi og hef ég eignast marga góða vini“. Eitthvað hefur þessi áhugi Livar smitast yfir á manninn 
hennar hann Snæbjörn því hann hefur staðið fyrir ófáum pizzukvöldum í Melgerði, keypt inn hráefni 
og eldað ofan í mannskapinn. Liv finnst gott að vera hætt störfum og horfir fram til þess að fá meiri 
tíma með fjölskyldu, barnabörnum og vinum ásamt því að sinna áhugamálinu að smíða úr silfri og 
víravirki.  

Guðrún, sem einnig er sjúkraliði, hóf störf í Kjarnalundi 1999 og starfaði þar þangað til starfsemin  
fluttist í Lögmannshlíð 2012. Þegar hún horfir til baka til áranna í Kjarnalundi þá voru fleiri íbúar 
sem gátu séð um sig sjálfir. Hjúkrunarþyngdin var misjöfn, stundum þungt og stundum léttara. 
Guðrún flutti með íbúum Kjarnalundar í Lögmannshlíð 2012 og er því búin að vera þar frá upphafi. 
Þegar hún er innt eftir því hvað standi upp úr árunum á ÖA þá segir hún að það sé tvímælalaust 
flutningurinn úr Kjarnalundi í Lögmannshlíð. Það var spennandi og um leið erfitt verkefni og rifjast 
upp fyrir henni fyrsta morgunvaktin á fyrsta degi starfseminnar í Lögmannshlíð, „það var erfitt að 
finna út úr hlutum og vantaði stuðning meðan verið var að læra á nýjar aðstæður“. Guðrún starfaði í 
Sandgerði og leið henni vel þar, góður starfsandi og gott samstarfsfólk. Þegar hún horfir til baka þá 
finnst henni jákvæð sú þróun í átt að auknum heimilisbrag og að færri íbúar búa saman á hverju 
heimili. Að sama skapi taki of mikinn tíma frá íbúum að þurfa að sinna eldhússtörfum og þvo  þvotta 
þar sem við erum bara tvær að hugsa um níu íbúa. Hún kveður sátt og hlakkar til að sinna ört 
stækkandi fjölskyldu, „næg verkefni fyrir ömmu“.  

Starfsmenn sem látið hafa af störfum vegna aldurs og/eða vegna veikinda sameinast í félagsskapnum 
„Vinir Hlíðar“ og ætla Liv og Guðrún að vera með í þeim félagsskap. 

Stjórnendur og samstarfsfólk þakka Liv og Guðrúnu fyrir samstarfið í 
gegnum árin og er þeim óskað velfarrnaðar í lífinu framundan. 
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Edenráð og Þjónandi leiðsögn 
Edenráð ÖA var stofnað í október 2014. Í ráðinu sitja 27 
starfsmenn ÖA, svo kallaðir Edentenglar. Hópurinn hittist 
mánaðarlega  og er markmið ráðsins að efla og styðja við 
starfsemi sem grundvallast á Eden hugmyndafræðinni og að 
leiða og skipuleggja Edenferðalagið á ÖA.  Síðasta vetur 
fjallaði ráðið um sjö lykilþætti vellíðunar ásamt því að notast 
er við lærdómshringinn á fundum. Þá er farið hringinn og 
staðan tekin. Oftar en ekki eru innihaldsríkar samræður og 
jafningjastuðningur því oft geta aðstæður skapast í 
starfseminni sem teljast hindranir á einum stað en ekki 
öðrum, þá er þýðingarmikið og lærdómsríkt að taka það samtal. 

Í september síðastliðnum sameinuðust mentorar í Þjónandi leiðsögn ráðinu og telja má að það 
verði  mikill styrkur að sameina þessa tvo hópa. 

Í starfsáætlun vetrarins verða skipulagðar vinnustaðaheimsóknir þar sem ráðsmenn munu fara 
á milli heimila ÖA, tímabundinna dvala og dagþjálfunar. Áfram verður lögð áhersla á vellíðan 
út frá raundæmum og vinnustaðaheimsóknum.  

Þann 20. október næstkomandi fer stór hluti ráðsins á Eden samráðsfund í Ási í Hveragerði. 
Þar verður lögð áhersla á fræðslu og samtal aðila á landsvísu sem starfa eftir Eden 
hugmyndafræðinni.  

Stofnfundur Hollvinasamtaka ÖA 

Viltu verða stofnfélagi?  

Þriðjudaginn 31. október 2017 klukkan 16:00 er boðað til stofnfundar 
Hollvinasamtaka ÖA.  

Fundurinn verður haldinn í Kaffi Sól í Hlíð.  

Tilgangur félagsins er styðja við Öldrunarheimili Akureyrar með 
framlögum, styrkjum og sjálfboðastarfi og vinna að öðrum málefnum sem 
eru til hagsbóta fyrir íbúa og gesti ÖA. Á fundinum verða lögð fram drög að 
samþykktum félagsins, þær afgreiddar og kosið í stjórn. 

Allir velunnarar Öldrunarheimila Akureyrar eru hvattir til að mæta. 
Kaffiveitingar. 

Undirbúningsnefndin. 
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Framundan í félagsstarfi 
Framundan í iðju- og félagsstarfi á Hlíð 

Fyrir utan hefðbundna dagskrá í iðju- og félagsstarfinu hafa ýmsir boðað komu sína og alltaf eitthvað 
að bætast við. Þess fyrir utan er hvert tækifæri nýtt til að gera sér glaðan dag ☺ 
Prestþjónusta 
Samvera með presti frá Akureyrarkirkju 23. október  kl. 14:00 
Guðsþjónusta með presti frá Akureyrarkirkju 12. nóvember  kl. 14:00 
Samvera með presti frá Glerárkirkju  27. nóvember  kl. 14:00 
 
Smiðjukaffi er  alla þr iðjudaga frá kl 13, spjall og skemmtilegar  sögur  sagðar . 
Smiðjan er  opin alla daga og er  star fsmaður  þar  inni á þr iðjudögum og föstudögum milli 10-12. 
Og á fimmtudögum milli 13:00 – 15:00. Þar er m.a. unnið að gerð muna fyrir markaðstorg.  
Kráarkvöld verður  21. nóvember . 
Kiddi Gunn mun koma síðasta föstudag í mánuði í vetur  og spila fyr ir  fjöldasöng. Næstu skipti 
verða 27. október og 24. nóvember 
Spilavist er  alla þr iðjudaga kl. 14:00 
Kaffi Sól er  á sínum stað alla miðvikudaga kl. 14:00 
Sölu- og tískusýning frá LOGY föstudaginn 17. nóvember   
Markaðstorg verður í Hlíð 18. nóvember kl. 13:00-16:00 
 
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram 23. október á Hlíð 
 

Dagskrá iðju- og félagsstarfs í Lögmannshlíð 

Prestþjónusta 
Guðþjónusta 15. október   
Samvera með presti 6. nóvember   
 
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla verður 20. október kl. 13:00 
 
EDEN-kaffi verður  27. október  og 24. nóvember   
Kráarkvöld verður  7. nóvember  
Leikskólinn Hulduheimar kemur  í heimsókn í nóvember  í laufabrauðsgerð 

 
Þá er daglega frá klukkan 10:30- 12:00 Húslestur og spjall um 
daginn og veginn, lestur úr dagblöðum og gátur. Auk þess sem að 
dagskrá eftir hádegi er breytileg milli daga en meðal annars farið 
í bingó, sungið og unnið að handverki, þessa dagana er unnið að 
munum til sölu fyrir markaðstorg í Hlíð eftir hádegi á 
miðvikudögum. 

Inn á hverju heimili er minnigarvinna og göngutúr einu sinni í 
viku. Einnig er 6 vikna námskeið í vaxi og slökun einu sinni í 
viku inn á heimilunum. Helga Frímanns mætir einu sinni í viku 
og baka kleinur inn á heimilunum til skiptis. 


