
• Opin handverksstofa Alla virka daga frá 09:00-16:00.    
Allir velkomnir og hægt að vinna ýmis handverk.

• Bingó Mánaðarlega er haldið bingó, með góðum vinningum.   

• Dans Boðið er upp á námskeið í dansi auk þess sem dansað er við  
harmonikkuleik.

• Gönguhópur Gönguferðir um hverfið í góðu veðri.

• Leikfimi er öllum mikilvæg. Leikfimikennari sér um morgunleikfimi  
tvisvar í viku.

• Qigong Boðið er upp á námskeið í Qigong sem eru  kínverskar orkuæfingar.

• Jóga Námskeið í jóga sem að hentar öllum. 

• Landið skoðað með nútímatækni Ferðumst saman um Ísland  
í gegnum Google Maps.

• Myndbandssýningar Reglulega eru sýndar fjölbreyttar kvikmyndir  
eða fræðsluþættir.

• Söngstundir Haldnar einu sinni í mánuði í sal félagsmiðstöðvarinnar.

• Erindi Reglulega fáum við til okkar góða gesti sem segja frá reynslu sinni 
eða halda fræðsluerindi.

• Tónleikar Kórar og tónlistarmenn koma reglulega í heimsókn   
og halda tónleika.

• Samstarf við skóla Börn og ungmenni af öllum skólastigum koma í 
heimsóknir.

• Skemmtanir og ferðir Við gerum okkur glaðan dag og höldum 
skemmtanir og förum í ferðir saman.

• Notendaspjall Allir notendur geta komið með tillögur og haft áhrif á 
félagsstarfið.

• Notendaráð Starfandi er notendaráð sem fundar reglulega. 
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Félagsmiðstöðin Föst dagskrá Aðstaða

Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá er í gangi alla virka 
daga, auk fastra dagskrárliða eru ýmsir viðburðir sem 
auglýstir eru jafn óðum.

Félagsmiðstöðin er miðstöð fólksins í hverfinu þar 
sem alltaf er hægt að kíkja við, fá sér kaffisopa, hitta 
aðra og ræða um daginn og veginn.

Opið félagsrými Opið félagsrými 

„Opið kaffihús“ er alla virka daga kl. 14:30 - 15:30.

Í boði eru girnilegar veitingar, gjarnan heimabakað                                     
og er verðinu stillt í hóf!

Í félagsmiðstöðinni Bólstaðarhlíð 43 fer fram opið  
félagsstarf og eru allir velkomnir.

Áhersla er lögð á sjálfstætt og sjálfsprottið félagsstarf  
og geta allir haft áhrif og tekið þátt í að móta starfið.

Í félagsmiðstöðinni ríkir gott og vinalegt andrúmsloft   
og er vel tekið á móti öllum.
 

Heitur matur frá Vitatorgi er í hádeginu 
alla virka daga kl. 11:30 - 12:00. 

Mat þarf að panta eða afpanta   
í síðasta lagi samdægurs fyrir kl. 9:00  
í síma 535 - 2760.

Félagsmiðstöð:                         535 2760

Hárgreiðslustofa:        588 1270

Fótaaðgerðastofa:       588 4787

Starfsemi í húsinu

Fimmtudagur
09:00  Opin handverksstofa
09:00  Myndlist
10:40  Boccia
13:00  Bókband
13:00  Bingó – mánaðarlega
13:30  Söngstund 
 – síðasta hvern mánaðar
13:45  Landið skoðað með 
 nútímatækni – mánaðarlega
14:00  Samverustund með presti  
 – fyrsta hvers mánaðar
14:30  Bókabílinn kemur

Mánudagur
09:00  Opin handverksstofa
10:30  Leikfimi
13:00  Prjónaklúbbur

13:00  Bútasaumshópur

Þriðjudagur
09:00  Opin handverksstofa
10:30  Lesið og spjallað
11:00  Hjúkrunarfræðingur
13:00  Leshópur
13:00  Útskurður 

Miðvikudagur
09:00  Opin handverksstofa
10:30   Leikfimi
13:00   Prjónaklúbbur
13:00  Glerlist
13:00  Spiladagur
 – frjáls spilamennska

Föstudagur
09:00  Opin handverksstofa
10:40  Fréttaklúbbur
12:45  Kvikmyndasýning   
  – mánaðarlega
13:30  Dans – mánaðarlega


