
 

Áttu dóttur sem er öryrki? 

Áttu pabba sem er atvinnulaus? 

Áttu barnabarn sem er í fæðingarorlofi? 

Áttu afa sem er stundum einmana? 

 

Ef þú þekkir einhvern sem er heima á daginn og 

hefði gaman af meiri félagsskap og áskorunum, 

láttu þá vita af okkur! 

 

Félagsstarfið mótast af hugmyndum notenda og 

hjá okkur er allt mögulegt eða   

svona næstum því!    

 

 

 

 

 
 

 

Félagsmiðstöðin er opin 

frá kl. 8:30 til kl. 16:00. 
 

Panta þarf hádegisverð fyrir kl. 9:20. 
 

Allir velkomnir, njótum samveru! 

 

Félagsmiðstöðin Selið 

Sléttuvegi 11-13 

kynnir fjölbreytta og breytilega 

dagskrá 

Vor 2016 

Selið, Sléttuvegi 11-13, 108 Reykjavík 
Sími 568-2586 

Opið virka daga kl. 8:30-16:00 

Birt með fyrirvara um breytingar. 



Veistu... 

..að allir geta nýtt sér húsnæði 

félagsmiðstöðvarinnar með sérstökum 

skilmálum og í samráði við starfsfólk? 

..að  frjálst er að stofna til hvers konar   

        hópastarfs? 

..að lögð er áhersla á að bjóða upp á heima-  

        bakað bakkelsi með síðdegiskaffinu? 

..að ljósrit af matseðli liggur frammi á 

staðnum og er hann einnig að finna á 

www.reykjavik.is? 

..að stjórnun hópa, s.s. félagsvistar og boccia 

er í höndum notenda sjálfra? 

..að notendur sjálfir eiga mikinn þátt í mótun 

félagsstarfsins og þá sérstaklega þeir sem 

eru í notendaráði? 

..að félagsmiðstöðin er hugsuð fyrir alla, konur 

sem karla, unga sem aldna og fólk úr öllum 

hverfum? 

 
Félagsstarf verður ekki klappað í 
stein heldur er það stöðugur spuni 
___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margar skemmtilegar konur mæta í handavinnuna á miðvikudögum 
og nýir þátttakendur eru hjartanlega velkomnir! 

 

 

 
 

Allir eru velkomnir  
óháð aldri og búsetu 

 
Dagskrá dagsins hangir uppi í anddyri. 

  

http://reykjavik.is/stadir/slettuvegur-11-felagsstarf 

Á þessari slóð finnið þið okkur 
 

http://reykjavik.is/stadir/slettuvegur-11-felagsstarf


Starfsfólk Sléttuvegar 
Ásta Haraldsdóttir, þjónustufulltrúi félagsstarfs í hverfi 

Helga B. Haraldsdóttir, verkefnastjóri félagsstarfs í hverfi 

Liliane do Espírito Santo, umsjónarmaður eldhúss í Selinu 

 

Í starfseminni er haft að leiðarljósi að: 

 fólk hafi hlutverk 

 fólk hafi áhrif 

 fólk taki þátt í að skapa umhverfi sitt 

 fólk sé sjálfstætt og öllum sé sýnd virðing 

  
Áherslur í starfinu eru: 

 Starfið er opið öllum fullorðnum 

 Áhersla er á sjálfstætt, sjálfsprottið starf    

 Áhersla á virkni og valdeflingu fólks 

 Áhersla er lögð á þátttöku en ekki þjónustu 

 

 

Hægt að fylgjast með dagskránni og sér-

stökum viðburðum á fésbókarsíðunni:  

 https://www.facebook.com/selid.slettuvegi 

 

Hugmynda- hrós- og kvartanabankinn  

er alltaf opinn. 
 

Notendaráðið í Selinu er hreint út sagt frábært! 

Í ráðinu er kröftugt og gott fólk sem á ríkan þátt í 

starfsemi Selsins. Ráðið skipuleggur og stendur 

fyrir ýmsum skemmtunum og ferðum í samstarfi við 

starfsfólk og á stóran þátt í að gera félagsstarfið 

eins skemmtilegt og raun ber vitni. Síðasta sviða-

veisla er gott dæmi. Ráðið skreytti salinn, bar fram 

drykki, stýrði fjöldasöngi, hringdans og allir dansa 

konga og gekk frá eftir skemmtunina með Ástu 

(≈eftirpartý). Skemmtunin varð svo sannarlega 

eftirminnileg og nú styttist í Þorrablótið sem 

notendaráðið er að sjálfsögðu að skipuleggja með 

okkur :) 

HÚRRA FYRIR NOTENDARÁÐINU! 

https://www.facebook.com/selid.slettuvegi


Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur  Fimmtudagur Föstudagur 
POKAHORNIÐ 

 

Morgunkaffi 

dagblöð  

krossgátur, 

spjall um allar 

þær 

hugmyndir sem 

lifna... 
 

 
Eldhús    

Panta og afpanta                  

hádegismat 

í síma: 568-2586 

fyrir kl. 9:20 

 

 

Hafið samband 

við Sléttuveg ef 

óskað er eftir 

frekari 

upplýsingum  

s. 568-2586 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Leikfimi á RÚV   

kl.9.45 
 
 

Helgistund Kl. 10:10,  

aðra hvora viku 

(byrjar 11. jan.) 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Framhaldssaga 

 kl.10 :00–11:00 

 

 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

 

Leikfimi á RÚV   

kl.9.45 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Leikfimi með Guðnýju 

Kl. 9:00 
 

Framhaldssaga 

Kl. 10:00—11:00 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Gönguhópur   

kl. 9:45 

 

 

 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

 

Félagsvist 

Kl.13:15 

 

Bónusbíll kl.12.40 

  

Handavinnuhópur   

Kl. 13:00-16:00 

 

Bókabíll kl. 13:15,  

Handavinnuhópur  

kl. 13:00—16:00 

 

Söngur með Sighvati 

Kl. 13.30 aðra hvora viku 

(sléttar vikur) 

 

Bókmenntaklúbbur  

kl. 13:30 aðra hvora viku 

(oddavikur) 

 

 

Bíó sýning kl.13:00  

aðra hvora viku 

(oddavikur) 

 

Boccia kl. 13:00  

aðra hvora viku,  

(sléttar vikur) 

Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 

 AA—fundur 

Kl. 20:00 

 Línudans með Sigvalda 
kl. 15.00, byrjar 28. jan. 

 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur  Fimmtudagur Föstudagur 
POKAHORNIÐ 

 

Morgunkaffi 

dagblöð  

krossgátur, 

spjall um allar 

þær 

hugmyndir sem 

lifna... 
 

 
Eldhús    

Panta og afpanta                  

hádegismat 

í síma: 568-2586 

fyrir kl. 9:20 

 

 

Hafið samband 

við Sléttuveg ef 

óskað er eftir 

frekari 

upplýsingum  

s. 568-2586 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Leikfimi á RÚV   

kl.9.45 
 
 

Helgistund Kl. 10:10,  

aðra hvora viku 

(byrjar 11. jan.) 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Framhaldssaga 

 kl.10 :00–11:00 

 

 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

 

Leikfimi á RÚV   

kl.9.45 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Leikfimi með Guðnýju 

Kl. 9:00 
 

Framhaldssaga 

Kl. 10:00—11:00 

Morgunkaffi og spjall 

kl. 8:30 

 

Gönguhópur   

kl. 9:45 

 

 

 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

Hádegismatur 

kl. 11:30-12:30 

 

Félagsvist 

Kl.13:15 

 

Bónusbíll kl.12.40 

  

Handavinnuhópur   

Kl. 13:00-16:00 

 

Bókabíll kl. 13:15,  

Handavinnuhópur  

kl. 13:00—16:00 

 

Söngur með Sighvati 

Kl. 13.30 aðra hvora viku 

(sléttar vikur) 

 

Bókmenntaklúbbur  

kl. 13:30 aðra hvora viku 

(oddavikur) 

 

 

Bíó sýning kl.13:00  

aðra hvora viku 

(oddavikur) 

 

Boccia kl. 13:00  

aðra hvora viku,  

(sléttar vikur) 

Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 Síðdegiskaffi 14.30 

 AA—fundur 

Kl. 20:00 

 Línudans með Sigvalda 
kl. 15.00, byrjar 28. jan. 

 


