
Álfagerði og Öldungaráð kynnir 

dagskrá félags eldri borgara í 

Vogum vorið 2019. 

Fréttapési Álfagerðis 

Vor 2019 



 

Viðburðir vorið 2019  
 

 

Þorrablót  
Verður föstudaginn 25. janúar klukan 18:00.  

Þátttökugjald er 5000 kr.  

Skráningarfrestur er til 16. janúar  

 

Boðið verður upp á fjölda tegunda  

af súrmat og öðrum hefðbundnum  

íslenskum mat.  

 

Súrt  

Hrútspungar, grísa– og sviðasulta, lundabaggar, 

bringur, hvalur, og lifrarpylsa.  

Ekki súrt  
Hangikjöt, saltkjöt, sviðakjammar, grísa – og 

sviðasulta, lifrarpylsa og harðfiskur.  

Annað  

Rúgbrauð, flatkökur, rófustappa, kartöflumús, hákarl, 

marineruð síld og karrý síld  

 

 



 

Bingó 

Mánudaginn 18. febrúar kl: 13:30 verður  

Bingó í Álfagerði og kostar spjaldið 400 kr. 

Flottir vinningar í boði. 

 

 

 

 

Safnaferð 

Farið verður á Þjóðminjasafnið með rútu  

mánudaginn 11. mars.  

Lagt verður af stað klukkan 13:00 frá Álfagerði. 

Áætluð heimkoma um kl. 16:00. 

Þátttökugjald er 3000 kr. 

Skráningarfrestur er til 21. febrúar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Pizzakvöld  

 
Pizzuhlaðborð verður haldið  

föstudaginn 29. mars.  kl: 18:00.  

Þátttökugjald er 2.500 kr.  

Skráningarfrestur er til 13. mars 

 

 

 

 

 

 

Kótilettukvöld 

 
Miðvikudaginn 24. apríl  

kl: 18:00 verður.  

Þátttökugjald er 5000 kr. 

Skráningarfrestur er til 10. apríl 

 

 

 

 

 



 

 

Vorferð eldri borgara 

Dagana 17. - 20. maí.verður farið í árlega vorferð. 

Að þessu sinni verður farið til Færeyja. 

 

 

Kosið verður í öldungaráð miðvikud. 29. maí 

 

 

Pútt og slútt  

Föstudaginn 31. maí verður gleðin við völd. 

Við ætlum að spila golf, grilla og 

slíta formlegu starfi. 

Boðið verður upp á grillveislu að 

kostnaðarlausu og keppt verður á 

golfvellinum. 

Skráningarfrestur er til 16. maí 

 



Félagsvist 

Spiluð er félagsvist á miðvikudögum kl. 13:00 í  

Álfagerði og kostar þátttaka 100 kr. 

Það hefur verið mikil þátttaka og hörð en skemmtileg 

keppni um það hver hefur sigurinn bæði eftir  

hvert skipti og í lok tímabilsins. 

 

Kaffihlaðborð 

Að lokinni félagsvist klukkan 15:00 er veglegt kaffi-

hlaðborð sem  matráðurinn okkar, sér um. 

Allir eru velkomnir sama hvort tekið sé í spil eða ekki. 

Hlaðborðið kostar 500 kr. 

 

Helgistundir fram á vor  

Séra Kjartan hefur og verður með helgistund einu sinni í 

mánuði í Álfagerði og hvetjum við alla til að mæta. 

 Nánar auglýst síðar 

 



 

Boccia 

Fimmtudaga kl. 14:00 er æft Boccia í íþróttahúsinu.  

Boccia er fyrir alla og er alveg einstaklega góð til að efla 

félagslífið og hreyfa sig í leiðinni. 

Hægt er að mæta fyrr og fá sér kaffisopa  

í íþróttahúsinu og spjalla. 

 

Opið Hús 

Mánudaga kl 13:00 verður opið hús í Álfagerði  

frá 13:00 til 16:00 

Þessi opnun verður til þess gerð að fá alla saman sem hafa 

áhuga á að taka þátt í samverustund á mánudögum frá 

13:00 -16:00 þar sem hægt verður að föndra, spila, prjóna, 

hafa upplestur, hekla, vinna með gler, postulín, mála, 

smíða eða hvað svo sem hugann fangar. 

 



 

Álfagerði er opið fyrir 60 ára og eldri 

Í húsinu er góð aðstaða sem býður upp á marga 

möguleika til skemmtilegrar afþreyingar t.d. píla, 

föndur, gler, billiard, pútt, sjónvarp með íþróttarásunum, 

smíðaaðstaða, spil, púsl, föndur, prjón o.fl. 

 

Hádegismatur 

Í Álfagerði er hægt að fá heitan hádegismat alla virka 

daga á vægu gjaldi. Maturinn er alltaf eldaður í 

mötuneyti Stóru-Vogaskóla og sendur í Álfagerði. 

 

Hugmyndasöfnun 

Við erum alltaf að leita að fleiri skemmtilegum liðum í  

dagskrá Álfagerðis og viðburðum á vegum  

Öldungaráðsins. 

Ef það er eitthvað sem þú vilt sjá á dagskránni hafðu þá  

samband og við reynum að láta það verða að veruleika. 

 

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar er hægt að fá í Álfagerði og í síma 

Álfagerðis á almennum opnunartíma frá 10:00 - 13:00, 

á facebook.com/alfagerdi eða netfangið alfagerdi@vogar.is 

Síminn í Álfagerði er 440-6228  


