
 Ársskýrsla FEBH 2015         

 Skýrslan er frá aðalfundi 2015 til aðalfundar 2016. 

Starfssemin hófst með Aðalfundi 22. febrúar 2015.    42 félagar mættir.   

Síðan á Haustfundi 3.september 2015  hafa bæst við 23  nýir félagar, á árinu 32 nýir 

félagar. FEBH  telur 229 félaga. Tveir nýir voru kosnir  í aðalstjórn, Kristín 

Dagbjartsdóttir og Hrafnhildur Jóhannsdóttir og  nýr varamaður Helga Baldursdóttir.

 Áfram verða Egill Gústafsson, Hrafnhildur Björnsdóttir, Guðlaug Birgisdóttir og 

varamaður Helgi Kristmundsson í eitt ár. Á fyrsta stjórnarfundi skiptii stjórnin með sér 

verkum. Formaður Hrafnhildur Björnsdóttir.Varaformaður Kristín Dagbjartsdóttir. 

Ritari Hrafnhildur Jóhannsdóttir. Gjaldkeri Egill Gústafsson.Meðstjórnandi Guðlaug 

Birgisdóttir.Varamenn Helgi Kristmundsson og Helga Baldursdóttir.  

 Á stjórnarfundi 8. júlí  tilkynnti formaður Hrafnhildur Björnsdóttir að vegna 

veikinda  hætti hún sem formaður og jafnframt stjórnarstarfi. Við tók varaformaður 

Kristín Dagbjartsdóttir. Vegna veikinda hefur  Hrafnhildur Jóhannsdóttir ritari ekki 

starfað síðan í ágúst. Það munar um þegar tvo vantar. Stjórnarfundir voru 20. 

Félagsstarfið er fjölbreytt:  Bókmenntir, handavinna, félagsvist, boccia, útskurður, 

Hverafuglar (kórinn), fyrirlestrar á fimmtudagsmorgnum.   

 Hreyfing og útivist: Gönguhópur, sundleikfimi, stólaleikfimi, línudans og pútt.

 Nýbreytni í félagsstarfinu: Boðið var uppá eftirfarandi námskeið .

 Tölvunámskeið í Grunnskólanum.     

 Nylonsokka föndur Örn Guðmundsson.    

 Postulínsmálun, leiðbeinandi Jónína Valdimarsdóttir, Ferjukirkju. 

 Glerlist hjá Dagnýju Magnúsdóttur, Hendur í Höfn, Þorlákshöfn.  

 Stólaleikfimi hjá Loreley Sigurjónsdóttur  Austurmörk 25 Hveragerði

 Skraflfélag Íslands með kynningu á borð-og net-skrafli.  

  



Nefndir: Samkv. 4.gr laga félagsins skipar stjórnin allar nefndir og setur þeim     

 verkefni.Starfandi nefndir eru: Ferðanefnd, fræðslunefnd, bridsnefnd, 

skemmtinefnd, spila og bingónefnd. Uppstillinganefnd. Nefndir starfa  í samráði við 

stjórn. 

Gestir:  Sjónvarpsstöðin N4 kom í heimsókn 13. janúar,  þátturinn  „að sunnan“  

 Margrét Blöndal og Sighvatur Jónsson.      

 Eldri borgarar frá Hrafnistu Hafnarfirði komu í kaffi  í nóvember 60 manns 

  Félag eldri borgara í Grindavík komu í kaffi í Þorlákssetur, 60 manns.

  Hringurinn Kór eldri borgara í Rangárþingi  kom í heimsókn 26. febrúar.

  Gestir á Sparidögum á Hótel Örk komu í heimsókn 7 þriðjudagsmorgna  

  í  febrúar og mars  fengu kaffi og jólaköku, samtals 322 víðsvegar af 

  landinu.         

  Boccia hópur frá Eyrabakka kom í heimsókn 3. feb.20 manns 

   Vinabekkur félagsins í Grunnskólanum kom í heimsókn í nóvember. 

Blómstrandi dagar          

 í Þorlákssetri  helgina 15. 16. og 17. ágúst og  helgina  22. og 23. ágúst. 

 Annað árið í röð sá  Bókmenntahópurinn  um dagskrána. Yfirskriftin var Konur 

í Hveragerði. Fjallað um merkar konur í Hveragerði fyrr á árum ásamt sýningu á 

munum og fatnaði. Þetta er okkar framlag til bæjarhátíðarinnar. Umsjón  með 

dagskránni hafði Anna Jórunn Stefánsdóttir og Helga Baldursdóttir.  Mappa með 

myndum og texta sýningarinnar  liggur frammi aðgengileg tilskoðunar. 213 gestir 

Hverafuglar kór félagsins:       

 Söngstjóri er Örlygur Atli Guðmundsson     

 Sungið á Jólagleði félagsins á Hótel Örk.     

 Sungið á Dvalarheimilinu Ás      

 Kóramót var haldið 30.jan 2016 í Hveragerðiskirkju.    



 Gestakórar: Eldey frá Suðurnesjum  og  Tvennir tímar frá Uppsveitum 

 Suðurlands. 

Fundir og skemmtanir:         

 Þorrablót  6. feb 2015 í Þorlákssetri  52 manns   

 Vorfagnaður á Hótel Örk ásamt FEB á Selfossi 30. apríl. 100 manns.

 Haustfundur  3. september 98  manns      

 Jólahlaðborð  Hótel Arkar 3. desember á Hótel Örk. 60 manns  

 Jólagleði  FEBH á Hótel Örk  14.des. 70 manns    

 Kvikmyndasýningar  voru nokkur kvöld (3) 35 manns   

 Skemmtikvöld voru haldin (3)  30 manns    

 Vorfagnaður og Góugleði Félags eldri borgara á Hótel Selfossi  4.feb 2016  

 FEBH boðið að taka þátt. 23 mættu. Samtals mættu 135 á Vorfagnaðinn. 

Ferðir:           
 Bæjarferð, Íslensk  erfðagreining 30. mars.     
 Unaðsdagar í Stykkishólmi  5. – 8. maí.      
 Ferð um neðanverðan  Flóa  14. júlí      
 Ferð um Suðurland   25. ágúst      
  Leikhúsferð í  Aratungu í febrúar. 2016     
 Listasafn Árnesinga var heimsótt tvisvar .    
  

Annað:           
   Framkvæmdir standa yfir vegna neyðarútgangs, verkið er í kyrrstöðu. 
Unnið að lagfæringum vegna athugasemnda Brunavarna Árnessýslu á 
brunavörnum húsnæðis FEBH. Þeir komu  í heimsókn í nóvember 2015 
gáfu frest á úrbótum til 4.jan 2016. Tafir á vinnu við neyðarútgang kallaði á 
beiðni um 3ja mánaða frest, sem hefur verið staðfestur. Flestar 
athugasemndir eru sameignamál, Apótekarinn, Heilsugæslan og FEBH. 

 
!  FEBH er þátttakandi  í Ljóðasetri Hveragerðis.   

   
!  Kristín Dagbjartsdóttir formaður FEBH tók þátt í undirbúningi um 

framtíðarþing um farsæla öldrun á Suðurlandi, sem haldið var 
16.nóvember 2015 á Selfossi. Öll félög eldri borgara á Suðurlandi eru 
aðilar að þessu verkefni.     
 
 



 
 
 

! „Þjóðarsátt um læsi“ sem sem formaður FEBH Kristín Dagbjartsdóttir og 
Helgi Kristmundsson formaður Rauða krossdeildar Hveragerðis áttu 
frumkvæði að viðræðum um að koma að því verkefni sem 
sjálfboðaliðar. Bæjarráð samþykkir að vinna að skipulagi verkefnisins í 
samvinnu við Grunnskólann. Félagar í FEBH og Rauða krossinum í 
Hveragerð aðstoða börn með lestur.       
 

!  Stjórnin samþykkti að hætta að handskrifa fundargerðir. Sæunn 
Freydís Grímsdóttir fráfarandi ritari FEBH ritaði allar fundagerðir síðan 
1982 úr stóru fundagerðarbókinni í tölvu, þannig að þær eru allar á 
rafrænu formi. Stjórnin þakkar Sæunni frábært starf. Kristín 
Dagbjartsdóttir las þær allar yfir og lagfærði það sem betur mátti fara.  
Þar verður saga félagsins aðgengileg öllum þeim sem hafa áhuga og 
vel varðveitt í formi fundagerða.Þetta er svo frábær vinna, að hún má 
ekki detta niður, það verður að halda henni áfram. Allar fundagerðir fara 
inná heimasíðuna með eldri fundagerðum í aldursröð. Einnig er 
varðveitt eitt eintak af öllum fundagerðum í möppu, til varðveislu og 
aðgengileg  t.d. fyrir þá sem ekki hafa tölvu. 
 

! Anna Jórunn Stefánsdóttir  er tengiliður  stjórnar inn á heimasíðuna 
hvera.net. Setur inn allt efni, sem hún fær tilbúið frá stjórn.   
 Páll Svansson er hönnuður heimasíðunnar hvera.net. 

 
! Jóhann Gunnarsson sér um félagatalið og útbýr félagsskírteinin, 

ómetanleg vinna sem þar er unnin. 

Fyrir hönd stjórnar FEBH         

Kristín Dagbjartsdóttir formaður. 

 


