
TILTØK



Inngangur
Í hesum faldaranum kanst tú kunna teg um tey mongu 
tiltøkini, har eldri borgarar í Norðoyggjum kunnu luttaka.

Fjølbroyttu tiltøkini eru samskipað av eldsálum 
í Norðoyggjum. Neyðugt er ikki at boða 
Norðoya Bú- og Heimatænastu frá luttøku. 

Í faldaranum verður kunnað um, nær tiltøkini eru, 
møguligan kostnað, og hvønn tú kanst seta teg í samband 
við, um tað eru spurningar í samband við tiltøkini.  

Hesin faldarin er samskipaður av Norðoya Bú- og 
Heimatænastu og Eldraráðnum við tí endamáli at 
miðsavna kunningina um tey mongu tiltøkini, sum 
verða samskipað, til frama fyri einum fjølbroyttum 
og virknum lívi hjá eldri borgarum í Norðoyggjum.  



Hugni 
Hugni er pensjónistafelag, sum skipar fyri 
fjølbroyttum tiltøkum fyri bæði menn og kvinnur. 

Tað, sum serliga eyðkennir pensjónistafelagið, 
er, at tey eisini eru sera virkin uttanfyri sítt 
dagliga tilhaldsstað, sum er í Smæruni á 
Kjalarvegnum hvønn týsdag frá kl. 15.00-17.00. 

Javnan verður skipað fyri útferðum, og luttaka 
limirnir í Hugna eisini í tiltøkum, sum eru uttanfyri 
virksemið á Kjalarvegnum, har tey annars hugna 
sær við sangi, binda og spæla ymisk spøl. 

Tað er gott at vera ungur, 
men tað er minst líka gott 
at gerast gamal
– Brúkari

Kaffið er altíð heitt, og góðar køkur verða 
borðreiddar, tá dyrnar lata upp.   

Hugni er pensjónistafelag, sum skipar 
fyri tiltøkum frá kl. 15.00 til 17.00 týsdagar 
í Smæruni, Kjalarvegur 48.

Limagjaldið er kr. 150,- um árið fyri 
støk og kr. 250,- um árið fyri pør. 

Til ber at tekna seg sum lim á tel. 
455543/456565/225705



Parlamentið
Í Parlamentinum hittast menn hvønn 
yrkadag til kortspæl, hugna og prát.

Áleið 8-10 mans hittast dagliga til sjavs, har teir 
eisini viðgera viðurskifti í teirra gerandisdegi.
Kaffi er altíð á skránni, og gott pláss 
er fyri fleiri áhugaðum.

Her verða nógvir 
heimstrupulleikar loystir

– Brúkari

Hvannasund 60+
Í Hvannasundi hittast tey eldru einaferð um vikuna. 
Tilboðið, har tey eldru koma saman um ymisk áhugamál, 
er nakað, sum tey eldru síggja fram til hvørja viku. 

Vetrarkvøldini kunnu tykjast long, og tí er tað sera 
hugnaligt at koma út eitt kvøld um vikuna. Nógv 
ymiskt er á skránni, tá tey eldru hittast. Kvinnurnar 
binda nógv, og menninir eru serliga upptiknir av 
kortspæli og popp. Eisini eru framløgur og framførslur 
á skránni viðhvørt, og tá høgtíðirnar nærkast, verður 
skrúvað eyka upp fyri hugnanum og skipaðum 
tiltøkum, sum eitt nú bingo, sangi og burturlutan. 

Her er nakað til øll
– Brúkari

Fastur táttur er kaffi og køkur, og verður 
tað samskipað av sjálvbodnum yngri.  

Parlamentið
Mánadag - fríggjadag kl. 13.00-15.00
Faktorsvegur 11
Tel. 755155

Hvannasund 60+ er eitt tilboð fyri øll eldri, ið 
eru 60 ár og eldri. Møtt verður um kvøldið í 
barnahúsinum IMBA, Fossavegur 23, Norðdepil. 

Tilboðið er ókeypis og er bert í vetrarhálvuni.
Nærri kunning fæst á tel. 452007/735899, 
og á www.hvannasund.fo



Eldrasvimjing
Vit elska baðilandið
– Brúkari

Hvønn leygarmorgun frá kl. 9.00 til 10.00 er svimjing fyri 
eldri kvinnur og menn. Tilboðið er væl vitjað, og eru tað 
serliga vælverumøguleikarnir í svimjihøllini, sum tey 
vitjandi eru glað fyri. Vatnið í hyljunum er væl heitari enn 
aðrar dagar, og tað ger umstøðurnar til eldrasvimjing 
serliga góðar. Harumframt eru strálurnar í baðilandinum, 
sum mýkja vøddarnar, og nýggi vælverudepilin, sum hevur 
alskyns møguleikar, við til at gera tilboðið sera fjølbroytt. 

Kaffi og góðar smákøkur eru eisini at fáa.  

Eldrasvimjing er tilboð í Klaksvíkar Svimjihøll hvønn 
leygarmorgun kl. 9.00-10.00. Í hesum tíðarskeiði 
er svimjihøllin bert opin fyri pensjónistum.
Atgongd til svimjihøllina kostar 20 kr. fyri 
fólkapensjónistar, og til ber eisini at keypa 
sær 10- ella 20-túrakort til pensjónistar 
fyri ávíkavist kr. 190,- ella kr. 350,-.
Tel. 456037



Christianskirkjan
Eldrasamkoma er ein fríggjadag um mánaðin kl. 15.00. 
Tel. 457582 svarar yrkadagar frá kl. 13.30 til 15.00. 
Ynskist flutningur til gudstænastuna 
sunnudag, ber til at ringja á tel. 455770.

Emmaus 
Týsdag frá kl. 9.30 til 11.00
Undir heitinum „Menninir hittast“ verður boðið vælkomið. 
Tel. 227124.

Betesda
Eldrasamkoma er ein fríggjadag um mánaðin kl. 15.00.
Lýst verður í Norðlýsinum og á heimasíðuni 
www.betesda.fo – Tel.  216136.
Hósmorgun kl. 10 er opin kafé í Betesda. 

Klaksvíkar Bókasavn
Skipað verður  fyri lesibólkum og fyrilestrum. 
Opið er mánadag - fríggjadag kl. 13.00-18.00.
Leygardag 10.00-13.00. 
www.kb.fo – Tel. 455757.

Kvøldskúlatilboð
Klaksvíkar Kvøldskúli hevur serlig tilboð til 60 ár og eldri.
Skráin sæst á www.kks.fo – Tel. 215826.  

Klaksvíkar Bridgefelag
Á loftinum, har Heimavirkið heldur til, verður skipað fyri 
bridgespæli hvørt mánakvøld frá kl. 19.00 til 23.00. 
Spælt verður frá uml. hálvum sept. til fyrst í mai. 
Tel. 216494.

Treysti 
Skipar fyri venjingum týskvøld 
kl 18.00 og fríggjadag kl. 17.00. 
www.treysti.fo – Tel 230210.

Norðoya Gongufelag
Skipar fyri gongutúrum.  
Norðoya Gongufelag hevur vanga á facebook.  
Tel. 267246.

Klaksvíkar Dansifelag
Skipar fyri føroyskum dansi í Skálanum sunnukvøld 
í tíðarskeiðnum frá oktober til føstu. 
www.sr.fo – Tel. 223011.
Klaksvíkar Dansifelag hevur vanga á facebook.

Bussleiðin
Tað er ókeypis at koyra við býarbussunum í Klaksvík. 
Ferðaætlan liggur á www.klaksvik.fo – Tel. 410000.

Serflutningsbussurin
Borgarar í Klaksvíkar kommunu kunnu 
søkja um serflutning, um tørvur er á 
flutningi vegna serligar avbjóðingar. 
www.klaksvik.fo – Tel. 410000.



Um Eldraráðið
Eldraráðið í Norðoyggjum er eitt fólkavalt 
ráð, ið verður valt, samstundis sum 
býráðsval er, fyri eitt fýra-ára valskeið.

Eldraráðið er ráðgevi hjá Norðoya Bú- og Heimatænastu 
(NBH) í málum, ið viðvíkja eldri. Uppgávan er m.a. at 
koma við hugskotum og virka fyri, at vitan og royndir 
hjá teimum eldru verða virðismett og gagnnýtt.

Samband við Eldraráðið: tel. 228488.


