
Úr fréttabréfi frá hausti 2012

Félag eldri borgara í Hveragerði
var stofnað 1983. Fyrsti bókaði stjórnarfundur var 17. mars. og var félaginu þá
gefið nafn. Fyrsta stjórnin mun hafa verið kosin á opnu húsi 27. febrúar, sem
telst stofndagur. Félagar eru um 200, það er um 40% íbúa 60 ára og eldri. 

Hlutverk og markmið
Samkvæmt samþykktum félagsins og í

samræmi við þjónustusamning þess við

Hveragerðisbæ er markmið félagsins að

vinna að velferðarmálum eldra fólks með

því að:

1. Vekja athygli og auka skilning

almennings, þjónustufyrirtækja,

ríkis og sveitarfélagsins á þörfum

eldri borgara.

2. Stuðla að aukinni þjónustu fyrir

eldri borgara.

3. Skipuleggja og framkvæma

tómstunda- og félagsstarf meðal

félaga.

4. Vinna að öðrum þeim málum sem

til hagsbóta teljast fyrir eldri

borgara.

Undanfarin haust höfum við sent

fréttabréf til allra Hvergerðinga 60 ára og

eldri til að kynna félagið og hvetja nýtt

fólk til að koma og starfa með okkur. 

Aðstaða
Félagsstarfið fer að mestu leyti fram í

Þorlákssetri , félagsheimil inu að

Breiðumörk 25b, annari hæð. Húsnæðið

var keypt fyrir dánargjöf Þorláks

Kolbeinssonar og er rekið með stuðningi

bæjarins. Þar er eitthvað að gerast alla

daga starfsársins. Salurinn rúmar um 70

manns í sæti. Fyrir stærri samkomur

leitum við til hótelanna í bænum.

Aðstaða fyrir sundleikfimi er fengin hjá

Heilsustofnun NLFÍ, og fyrir útskurð í

handavinnuhúsi grunnskólans. 

Félagsstarfið
Skipulagt félagsstarf er frá miðjum

september fram í miðjan maí ár hvert.

Það hefst með haustfundi í Þorlákssetri

og lýkur með vorfundi. Fastir liðir miðast

við eftirspurn og geta breyst frá ári til árs.

Hugmyndin er að fólk geti fengið við-

fangsefni til að halda sér í formi andlega

og líkamlega auk þess sem félags-

skapurinn við jafningja skiptir miklu.

Undanfarin ár hafa þessi atriði verið á

dagskrá: Bókmenntir, handavinna,

félagsvist, bingó og brids, boccia, jóga,

kórinn Hverafuglar, pútt, rabbfundir,

vatnsleikfimi, útskurður, zúmba.

Gönguhópurinn Út um allt, sem leggur af

stað frá Þorlákssetri á þriðjudögum kl. 10

er í gangi árið um kring. 

Farnar eru ýmsar ferðir, þar á meðal ein

4 - 5 daga á sumrin, auk þess er farið í

leikhús og á tónleika.


