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Hrafninn 

1. árgangur  4. tölublað       Maí 2015 

 

Gleðidagar í Hlíð  

Við fögnum sumri með há�ð dagana 29. og 

30. maí í Hlíð. Það verður opið hús frá kl. 13 

"l 17 á starfssvæði iðju- og félagsstarfs í svo-

kallaða „almenningi“ á jarðhæðinni. Íbúar og 

starfsfólk munu taka á mó" gestum og sýna 

og segja frá lífi og leik á heimilum ÖA. 

Kaffisala verður báða dagana. Sjá nánar um-

5öllun inni í blaðinu…. 

Umhyggja  Samvinna  Virðing   Gleði 
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Nýsköpun	og	gleði	sem	orkulind	

Mánudaginn 18. maí var haldið á Akureyri Fram�ðarþing um farsæla 

öldrun. Öldrunarráð Íslands hafði veg og vanda af skipulagningu og 

framkvæmd þingsins í samstarfi við Akureyrarbæ, Háskólann á Akur-

eyri, Félag eldri borgara á Akureyri, Landssamband eldri borgara, og 

Velferðarráðuney"ð. Alls tóku 60-70 manns þá? í störfum þingsins og 

var ha@ á orði að þingið endurspeglaði 5ölda þingmanna á Alþingi. Al-

menn ánægja var með þingið og niðurstöður, sem svo verða gefnar úr í 

skýrslu "l þá?takenda og samstarfsaðila. Skipuleggjendur og 

þá?takendur voru á einu mál um að þá?taka og umræður á þinginu 

hafi einkennst af jákvæðni og gleði. Öldrunarráð Íslands á þakkir skyldar 

fyrir að hafa komið fram�ðarþinginu á og lagt upp með að sambærileg 

þing séu haldin víðar um land, en einungis innan höfuðborgarsvæðisins 

eins og svo o@ gerist. Af hálfu Akureyrarbæjar, Velferðarráðs og 

Öldrunarheimila Akureyrar (ÖA) liggur fyrir að niðurstöður þingsins 

munu verða gagnlegt innlegg í mótun velferðarstefnu Akureyrar sem 

unnið er að. Á þann há? má gera ráð fyrir að afrakstur þingsins og 

skoðanir þingfulltrúa, muni nýtast og koma "l framkvæmda með einum 

eða öðrum hæD. Þá?takan, samskip"n og tengslin sem urðu "l í þing-

starfinu skipta hér miklu og bir"ngarmynd árangurs er gleðin. 

Endurbætur á húsnæði „gamla matsalar starfsmanna“ fyrir klúbbastarf 

Lífsneistans og markviss innleiðing og fræðsla um áherslur og aðferðir 

þjónandi leiðsagnar, eru dæmi um umbóta og brey"ngastarf sem byggir 

á þá?töku, samskiptum og tengslum. Klúbbastarf lífsneistans er sniðið 

að þörfum fólks með heilabilun og þá?takendur ræða ákveðin efni, 

hlusta, syngja og hlægja saman. Markmiðið er að ná "l "lfinninga og 

upplifnunar við að kalla fram góðar minningar og vellíðan. Verkfærin 

eru meðal annars samveran, umhyggja og gleði. 
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Nýsköpun	og	gleði	sem	orkulind	

Fyrr á þessu ári tóku um 120 starfsmenn ÖA þá? í fræðsludögum um 

áherslur og aðferðir þjónandi leiðsagnar. Grundvallaratriði þjónandi 

leiðsagnar er áherslan á myndun gagnkvæmra tengsla, samfylgdar og 

samskipta sem einkennast af umhyggju, virðingu og viðurkenningu. 

Síðar á þessu ári verður haldið áfram með fræðslu og innleiðingu 

þjónandi leiðsagnar og markmiðið að sem fles"r starfsmenn ÖA hafi 

lært og ný" aðferðir þjónandi leiðsagnar. Þá luku nýverið fimm starf-

smenn eins árs námi sem fyrirmyndir og handleiðarar í þjónandi leið-

sögn og nýr hópur starfsmanna hóf slíkt nám sem væntanlega lýkur 

að vori 2016. Þá?takendur og leiðbeinendur hafa verið á einu máli 

um gagnsemi þjónandi leiðsagnar í mannlegum samskiptum og ríkt 

hefur á námskeiðum almenn ánægja og gleði. 

Á síðustu vikum og liðnum árum hafa stórir hópar eldra fólks, starfs-

fólks og annarra komið í heimsóknir á ÖA, "l að leita þekkingar og 

læra af reynslu okkar varðandi ýmsa starfseminnar. Eins hefur í 

vaxandi mæli verið kallað e@ir þekkingu og reynslu frá starfsfólki ÖA 

með fyrirlestrum eða kennslu á ráðstefnum, starfs- og fræðsludögum 

og innan háskólanna. Heimsóknir og miðlun þekkingar og reynslu eru 

hvatning og viðurkenning fyrir þann sem vei"r, og skilur e@ir upplifun 

af gleði og stol". 

Fyrir tveimur árum var unnið að stefnumótun fyrir ÖA. Meðal þess 

sem þá var gert, var að stefnan eigi að kristallast í kjörorðum eða 

gildum ÖA, en þau eru UMHYGGJA - VIRÐING – SAMVINNA – GLEÐI.  

Af um5öllun í þessu blaði Hrafnsins og þeim dæmum sem hér eru 

nefnd, má sjá hvernig kjörorð ÖA birtast með ýmsu mó". Uppspre?a 

og afrakstur uppbyggilegra samskipta er gleði, sem skapar orku, 

næmni og brey"ngar. Gleðidagar í næstu viku eru hlu" þessa.  
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DANMERKURFERÐ 

 

Bryndís forstöðumaður og Friðný 

þjónustustjóri  fóru í námsferð "l Ála-

borgar í mars síðastliðnum. Þær 

skoðuðu ei? nýjasta og tæknivæddasta 

hjúkrunarheimili dana, Frem"dens      

plejehjem, hjúkrunarheimilið O"um 

Gaarden ásamt miðstöðum velferðar-

tækni og endurhæfingar á vegum   

sveitarfélagsins. Um fyrsta hluta 

heimsóknarinnar verður 5allað hér. 

Frem"dens Plejehjem, hjúkrunarheimili 

fram�ðarinnar, opnaði fyrir rúmu ári. 

Þar er verið að prófa tæknilausnir sem 

auðvelda öldruðum lífið og starfsfólki störfin. Byggingin er á 5 

hæðum með 75 íbúðum. Það  fangaði athyglina strax að þegar 

komið var inn í anddyrið var líkamsræktaraðstaða, stórir 

upplýsingaskjáir sem vei?u upplýsingar um starfsemina og 

tölvuver þar sem sjálOoðaliði aðstoðaði og kenndi á tölvur. 

Þar var einnig í afmörkuðu rými n.k. sögusýning um gömlu 

Álaborg sem hægt var að skoða á myndum og með því að 

hlusta. Lí"l borð og stólar ásamt hljóðfærum voru einnig þar 

sem notað er þegar tónlistarfólk kemur í heimsókn. Tölvuskjár 

sem vísaði leið "l íbúa og um húsið ásamt talningu gesta.  

Í anddyrinu 
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DANMERKURFERÐ 

 Vei"ngahúsakeðjan, Victor‘s madhus, rekur vei"ngastað á 

jarðhæðinni. Þar geta íbúar valið sér mat af matseðli ásamt 

því að almenningi gefst kostur á að kaupa sér þar mat. Vegna 

frábærrar staðsetningar er vinsælt að koma þangað en afar 

góð ú"aðstaða er þar yfir sumarið. Íbúar geta valið hvort þeir 

fari á vei"ngastaðinn eða snæði í íbúðum sínum.  

Á hverri hæð eru þema herbergi/rými t.d. gróðurreitur, snyr" 

og slökunarrými, bókasafn, tónlistarrými o.fl. Íbúðirnar eru 

um 40 fermetrar með lí"lli eldhúsaðstöðu, geymslu, setu-

stofu, svefnherbergi og baðherbergi. Gólfskynjarakerfi er í 

öllum íbúðum sem nemur hreyfingar þeirra sem ganga um. 

Kerfið er ekki í baðherberginu. Kerfið nemur ef einhver de?ur 

og þegar slíkt gerist hringir vaktsími og lætur vita, þannig er 

hægt að bregðast strax við. Kerfið skráir allar hreyfingar og 

hægt er að skoða þær e@ir á. Þannig er t.d. hægt að sjá hvort 

að íbúinn er í rúminu alla nóDna eða hvort hann fer á salernið 

óeðlilega o@  eða hvort viðkomandi ráfar um á nó?unni. Allt 

atriði sem ómögulegt er að fylgjast með ef ekki væri fyrir 

þe?a kerfi. Kerfið er fyrst og fremst ætlað "l að auka öryggi 

íbúa og verður hann og aðstandendur hans að vera samþykkir 

notkun kerfisins. Ly@ibúnaður er í lo@um allra íbúða. Á 

baðherbergjum eru þvo?avélar og þurrkarar ásamt s"llan-

legum salernum sem hafa skolunar og þurrkunarmöguleika. 

Vaskar eru s"llanlegir m.t.t. "l hæðar og staðsetningar. 

Áhersla er á að vistarverur íbúa séu heimili, n.k. stúdíóíbúðir 

með öllu því sem "lheyrir eðlilegu heimilishaldi.  
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Þjónandi	leiðsögn	

Þann 15. maí luku 5 starfsmenn ÖA námi sem leiðbeinendur og 

fyrirmyndir í Þjónandi leiðsögn (Gentle teaching).  Hófu þeir 

námið fyrir ári og hafa síðan starfað e@ir áherslum og að-

ferðum þjónandi leiðsagnar, ásamt því að starfa að innleiðingu 

innan ÖA og no"ð handleiðslu Kris"ns Más Torfasonar mentors 

í Þjónandi leiðsögn. Náminu lauk svo með tveggja daga nám-

skeiði og þjálfun í umsjón Michael A. Vincent, mentor og      

þjálfara Alþjóðasamtaka Þjónandi leiðsagnar. Dagana 18. og 

19. maí var haldið 2ja daga nýliðanámskeið Þjónandi leiðsagnar 

og só?u það  á?a starfsmenn ÖA.  

 

  

Klara Jenný ArnbjörnsdóDr,  Dagný Linda KristjánsdóDr, 

Ester EinarsdóDr, Ingunn Eir EyjólfsdóDr og Brynja 

VignisdóDr með Mike Vincent.  
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Lætur	af	störfum	eftir	25	farsæl	ár	

Auður JóhannesdóDr starfs-

maður í iðju- og félagsstarfi lætur 

af störfum vegna aldurs um 

næstu mánaðarmót. Hún hóf 

störf í Hlíð í janúar 1990 á C deild 

við ræs"ngar en hefur unnið í 

félagsstarfinu síðastliðin 13 ár, er 

því búin að starfa í Hlíð í rúmlega 25 ár.  

Í "lefni starfslokanna bauð ÖA "l veislu "l heiðurs Auði í hand-

verksstofunni fimmtudaginn 20. 

maí. Þar voru henni þökkuð vel 

unnin störf og trygglyndi og 

aYentar gjafir frá ÖA og sam-

starfsfólki. Margir vinir Auðar 

heiðruðu hana og þökkuðu henni 

samfylgdina í gegnum árin. Auður 

segist nú ætla að taka sér smá frí áður 

en hún flytur inn. 

Auður og Magga 

Auður og Hanna  

Vei"ngar runnu ljúflega 

niður 

Mmm……...hvað þe?a er go? 
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Helstu brey"ngar sem á? hafa sér stað undanfarið í 
eldhúsinu er innleiðing á innkaupakerfinu Timian. Kerfið 
vei"r mun betri heildarsýn á öll innkaup ásamt því að halda 
utan um öll næringargildi og uppskri@ir. Stefnan í eldhúsinu 
hefur alltaf verið að forvinna allt hráefni "l matargerðar og 
minnka þannig kaup á forunnum matvörum og þar af 
leiðandi haldið öllum íblöndunar og aukaefnum í lágmarki. 
Þannig er hægt að stjórna mun betur gæðum og hollustu-
há?um. Samhliða þessu er hægt að stjórna kostnaði við 
matarkaup talsvert betur en áður. Eldhúsið sér um að 
þjónusta einstaklinga sem búseDr eru  í heimahúsum, ges" 
dagþjónustunnar í Víðilundi og Hlíð, og ná?úrulega heimilis-
fólk og starfsmenn Lögmannshlíðar og Hlíðar. Fólk getur 
kynnt sér matseðilinn og séð næringargildi hverrar mál�ðar 
fyrir sig á vefnum okkar: h?ps://akureyri."mian.is/
public/53022a6cc5c62/meals/week 

Kappkostað er að bjóða uppá hollan og bragðgóðan mat úr 
góðu hráefni hverju sinni.  

 

  

 

ELHÚS	NÝJUNGAR	OG	BREYTINGAR	

María að baka kaffibrauð dagsins. 
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Sú brey"ng var líka gerð á dögunum að allt brauð og kaffibrauð 
er nú bakað samdægurs og því er borið fram nýbakað og yl-
volgt brauð með súpunni og salatbarnum í hádeginu. Einnig 
fékk morgunmaturinn andlitsly@ingu og eru áherslubrey"ngar 
þar allsráðandi. Upp hefur verið se?ur viðmiðunarlis" fyrir alla 
daga vikunnar sem hægt er að panta e@ir og hafa "l hliðsjónar.  

Öll úrbeining fer fram á staðnum. Eldhúsið hefur reyndar alltaf 
verið vel tækjum búið, en á síðasta ári bæDst í vélarflotann 
forláta farsvél sem auðveldar "l muna að laga kjöt- og fiskfars, 
og  steikingarfæriband sem styDr þann �ma sem fer í að 
steikja kjöt og fisk í hvert skip". Einnig var 5árfest í nýrri Vacum 
vél sem hjálpar enn frekar "l við að viðhalda ferskleika 
afurðanna og bæta geymsluþol. Plas\ilmuvél var einnig keypt 
"l að plasta alla matarbakka sem ætlaðir eru starfsfólki á 
næturvakt og þeim sem eru á sérfæði "l að viðhalda ferskleika. 

 

 

 
 
Bjóðum nýja íbúa hjartanlega velkomna  
 

ELHÚS	NÝJUNGAR	OG	BREYTINGAR	

                                                        Dagbjört BaldvinsdóDr                

                                            Ragnheiður Dóra ÁrnadóDr 

                    Pétur B. Freys"nsson 

 Níels Kris"nsson 

Gunnlaugur Pálsson 

Sigrún BjörnsdóDr    
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Gleðin er í senn uppspre?a og afrakstur uppbyggilegra sam-

skipta. Augnablikið er tækifæri sem þarf að nýta og það ætlum 

við að gera dagana 29. og 30. maí. Þá verður opið hús í Hlíð, 

þ.e. í handverksstofunni, samkomusalnum, Smiðjunni, 

Glaðheimum og í Grænuhlíð. Vöfflukaffi verður á Kaffi Sól á 

föstudeginum á milli kl. 14:00 og 16:30 fyrir 500 krónur og á 

laugardeginum verður kaffihlaðborð í borðsalnum frá kl. 13:30 

"l 15:30 fyrir 1300 krónur. 

Samkomusalur: Íbúar, ges&r í dagþjónustu og hvíldardvöl, 

starfsfólk og aðstandendur eru hva0r &l að taka &l hjá sér, 

selja í salnum og skapa markaðsstemningu. Skrá þarf þá5-

töku í iðju- og félagsstarfi í síma 460 9208.  

Myndirnar „Heimilislífið í Edengarði“ verða sýndar á stóra 

tjaldinu í samkomusalnum. 

Handverksstofa: Afrakstur vetrarins sýndur og möguleikar 

starfseminnar kynn"r. 

Smiðjan: Afrakstur vetrarins sýndur og möguleikar 

starfseminnar kynn"r. 

Vígt verður listaverk úr Smiðjunni e=ir Nóa á Kaffi Sól á 

laugardeginum kl. 14:00. 

Grænahlíð: Starfsemi dagþjónustu ÖA í Hlíð og Víðlundi 

kynnt. 

GLEÐIDAGAR	29.	OG	30.	MAÍ	
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Glaðheimar: ÖR kynningar að hæD starfsfólks ÖA. Dísæ"r 

fróðleiksmolar á hál@íma fres" – lá"ð ykkur hlakka "l að heyra 

um: 

Kl. 13:30 Eden hugmyndafræðin og Lífsneis"nn 

Kl. 14:00 Velferðartækni 

Kl. 14:30 Rafræn ly5askráning—þróunarverkefni 

Kl. 15:00 Þjónandi leiðsögn 

Kl.15:30 Heildræn hjúkrun 

Kl. 16:00 Matseðill—næringaupplýsingar á heimasíðu ÖA 

Kl. 16:30 „Velkomin i heimsókn“- að koma í heimsókn "l  

                  ástvina á hjúkrunarheimili. 
 

Viltu gefa gömlum hlutum ný5 líf? 

Þá er lag að fara í skápana og geymsluna og týna fram notað 

og ný? og selja öðrum eða bara skipta við aðra? Í 

samkomusalnum verða borð ykkur "l afnota. 

Tökum höndum saman  íbúar, ges"r í dagþjónustu og 

hvíldardvöl, aðstandendur og  starfsfólk!  

Gerum okkur glaðan dag saman og höfum mikið 5ör og mikið 

gaman ☺ 

Þeir sem hafa hug á að vera með lá" vita í handverksstofu í 

síma 460 9208 . 

GLEÐIDAGAR	29.	OG	30.	MAÍ	
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Félag stjórnenda í öldrunarþjónustu hélt árlegan vorfund 

sinn á Egilsstöðum 8.-9. maí. Fundurinn var 5ölmennur, þá? 

tóku um 75 manns allstaðar af landinu. Þema fundarins var 

„Efling andlegrar og líkamlegrar virkni íbúa á hjúkrunar-

heimilum“. Haldnir voru fyrirlestrar og farið í skoðunarferð. 

Áhugaverð erindi voru flu? og gaman er að segja frá því að 

þrjú erindanna af fimm komu frá Akureyri.  

Ester EinarsdóDr og Hrefna Brynja GísladóDr iðjuþjálfar ÖA 

5ölluðu um brey?ar áherslur í iðju– og félagsstarfi  ÖA ásamt 

því að kynna Sólskinsklúbbinn. 

Kris"nn Már Torfason forstöðumaður á búsetudeild            

Akureyrarbæjar 5allaði um hugmyndafræði þjónandi 

leiðsagnar. 

Rannveig GuðnadóDr hjúkrunarfræðingur MSc. var með  

erindi um sjö lykilhugtök vellíðunar sem eru: sjálfsmynd, 

þroski, sjálfstæði, öryggi, tengsl og "lgangur. 

 

ÚTRÁS		
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Jón Kristjánsson segist vera Bárð-

dælingur, alinn upp í Svartárko".  Árið 

1946 fluD hann í Eyja5örðinn með 

móður sinni og systkinum að bænum 

Öxnafellsko". Jón segir að ekki hafi 

verið ný"legur hlutur á nokkurn há? á 

jörðinni og  ekki hægt að rækta nei?. 

Tók við mikil vinna og segir hann það hafa bjargað afskaplega 

miklu að hafa unnið á skurðgröfum í Eyjafirði og fékk í 

gegnum kunningsskap afnot af skurðgröfu gegn þvi skilyrði 

að hann notaði hana á nó?unni.  Tókst að gera bæinn að 

myndarbýli og fékk hann þá nafnið Fellshlíð. Jón gi@ist 1952 

Guðrúnu Kristjánsdó?ur- Gunnu  og vill Jón meina að  Gunna 

hafi verið færð sér í svei"na. Eignuðust þau þrjú börn og eina 

fósturdó?ur. Barna- og langafabörnin eru 45 talsins allt 

öndvegisfólk að sögn Jóns. Jón og Gunna flu?u "l Akureyrar 

2002 og hingað á Hlíð árið 2007, fyrst í raðhúsin í þrjú ár en 

flu?u síðan inn í Asparhlíð. Guðrún lést árið 2012.  Jón fer í 

göngutúra á hverjum degi og o@ast tvisvar á dag. Hann 

hlustar mikið á hljóðbækur og segir það vera hina bestu 

dægradvöl. Hópastarfið á Asparhlíð finnst honum ágæ?, 

gaman sé að ri5a upp og spjalla um gamla �mann auk þess sé 

áhugavert að fá líka að fræðast um hlu"na. Jón prjónaði og 

spann mikið áður fyrr og hefur hann verið að koma í hand-

verksstofu og fengið aðstoð við að ri5a upp fyrri takta. Segir 

hann prjónana góða iðju "l að sty?a sér stundir.   

HEIMILSLÍFIÐ 
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Grunnreglur Eden hugmyndafræðinnar 

Grunnregla 9: Að skapa Eden heimili er stöðugt þróunar-
ferli. Svo lengi sem maðurinn lifir verður hann að fá tækifæri 
"l að vaxa og dafna. 
 

Að innleiða Eden hugmyndafræðina á öldrunarheimili er 
stöðugt þróunarferli. Hvert heimili þarf að finna sína 
ú\ærslu á grunnreglunum. Við berum ábyrgð á að túlka 
Eden inn í okkar aðstæður og menningu. Það þarf að skapa 
aðstæður svo hugmyndafræðin þróist í ré?a á?. Spurningar 
sem við þurfum að spyrja okkur varðandi hin ýmsu mál eru 
t.d.: Lifir íbúinn lífi sem vert er að lifa? Fær hann tækifæri "l 
að vaxa og dafna? Er það sem við gerum ósk hans eða 
okkar? Vinnur það sem við gerum á mó& einmanaleika, 
vanmá5arkennd og leiða? En það eru skv. rannsókn Bill 
Thomas höfundar Eden hugmyndafræðinnar megin ástæður 
fyrir vanlíðan fólks sem býr á öldrunarheimilum.  

Grunnregla 10: Stjórnendur vinna að því að auka lífsgæði 
íbúa þrá? fyrir óumflýjanlega erfiðleika sem fylgja 
brey"ngum. Skynsamleg og úrræðagóð stjórnun skip"r 
sköpum varðandi þróunarferlið.  
 

Skynsamleg og úrræðagóð stjórnun er nauðsynlegur 
dricra@ur "l að yfirs�ga óhjákvæmilegar hindranir sem 
fylgja brey"ngum. Brey"ngarferlið tekur langan �ma og allir; 
stjórnendur, starfsfólk, íbúar og aðstandendur, þurfa að taka 
þá? "l að brey"ngarnar verði  farsælar. Við þurfum að 
breyta viðhorfi okkar frá því að sjá öldrunarheimili sem 
stofnun og líta á það sem heimili, stað sem er ,,gróðurreitur” 
þar sem manneskjan fær að vaxa og dafna, þrá? fyrir 
þverrandi heilsu og minnkandi færni. 

EDEN	MOLAR	
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Þann 12. maí fengum við góða heimsókn frá Eiði í Færeyjum. 
Voru þe?a íbúar og starfsfólk á sambýli fyrir eldra fólk sem 
hei"r Korndalsbýlið. Þau höfðu komið með Norrænu og á 
Akureyri gistu þau í Sæluhúsunum. Ferðuðust þau ví? og 
brey?, "l Siglu5arðar og Davíkur ásamt því að skoða bæinn. 
Hópurinn samanstóð af níu eldri borgurum, �u 
starfsmönnum, tveimur bílstjórum, kokk og þremur gestum.  
Fengu þau kynningu á starfsemi ÖA  á blöndu af 
dönsku,færeysku og íslensku. Skellt var í samsöng á 
færeyskum lögum eins og Rassmus  og lauk heimsókn þeirra 
síðan á stórskemm"legu kráarkvöldi með færeysku ívafi.  
Virkilega ánægjuleg heimsókn og stórkostlegt framtak að 
leggjast í þe?a ferðalag.  

   

FÆREYINGAR 

   Borðin skrey? með                        

 fánum beggja þjóða  Heilmikið 5ör var á 

kráarkvöldinu 
Rasmuss var se?ur á                       

textablöð 

Dísa, Snorri, Magga og           

Sóley stýrðu söngnum Færeyskan ómaði um salinn 
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FRAMUNDAN	Í	IÐJU–	OG	FÉLAGSSTARFI	

 
 
 

Ritstjórn: 
Ester Einarsdóttir 

Friðný B. Sigurðardóttir 
Helga G. Erlingsdóttir 
Hrefna B. Gísladóttir 

 

Framundan í sumar 

Í sumar verður hefðbundið iðju- og félagsstarf starfrækt, fyrir 
utan að hópastarf á heimilum og Sólskinsklúbbar taka sér 
sumarleyfi í júní, júlí og ágúst.  Kaffi Sól verður áfram á miðviku-
dögum,  Söngur og Sherry á föstudögum og svo vonandi fullt af 
óvæntum uppákomum sem auglýstar verða jafnóðum.   

Gleðidagar í Hlíð—opið hús dagana 29. og 30. maí.                                                            

Prestþjónusta: 

Í Hlíð verða guðsþjónustur sunnudaginn 28. júní kl. 14:00 og 
sunnudaginn 9. ágúst kl. 14:00. 
Í Lögmannshlíð verða guðsþjónustur sunnudaginn 28. júní kl. 
16:30 og sunnudaginn 9. ágúst kl. 16:30. 
Samverustundir presta verða ekki í sumar.   
 

Rauði Krossinn 

Dagþjónustan og iðju- og félagsstarf óskaði eftir samstarfi við 
Rauða Krossinn á Akureyri varðandi fatapakka til hjálparstarfa 
erlendis. Hafsteinn Jakobsson, deildarstjóri frá Rauða Krossinum 
kom 19. maí og kynnti verkefnið.   Sumarið fer því í að prjóna 
eða hekla sokka, vettlinga og teppi í fatasöfnunina. 


