
 

Mikilvægi frítímans 

Þróun og saga tómstunda- og félagsmála í    
Sveitarfélaginu Vogum frá 1900-2011 

Tinna S. Hallgrímsdóttir 

Lokaverkefni til BA-prófs 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Mikilvægi frítímans 

Þróun og saga tómstunda- og félagsmála í Sv. Vogum frá 1900-2011  

Tinna S. Hallgrímsdóttir 

Lokaverkefni til BA- prófs í tómstunda-  og félagsmálafræði 

Leiðsögukennari: Ólafur Þór Ólafsson M.P.A. í opinberri stjórnsýslu 

 

Íþrótta- tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Janúar 2012 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikilvægi frítímans – Þróun og saga tómstunda- og félagsmála í 
Sveitarfélaginu Vogum frá 1900-2011 
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA- prófs við Íþrótta- 
tómstunda- og þroskaþjálfadeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2012 Tinna S. Hallgrímsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bókasala kennaranema, Stakkahlíð 

Reykjavík, Ísland 2012 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Útdráttur 

Sveitarfélagið Vogar varð til við nafnabreytingu sem tók gildi 1. janúar 2006, en um aldir 

hafði sveitarfélagið gengið undir nafninu Vatnsleysustrandarhreppur. Elstu heimildir um 

Vatnsleysustrandarhrepp eru í landamerkjalögum frá 1270 og má því ljóst vera að hreppurinn 

er eitt elsta sveitarfélag landsins. 

Staðan á Íslandi er þannig að ekki liggur fyrir nægjanlega góð skilgreining á hugtakinu 

tómstundir. Víða er orðið notað, bæði í fræðilegu samhengi sem og í dagblaðagreinum og á 

heimasíðum, en yfirleitt alltaf án þess að skilgreining fylgi.  Í orðabókum kemur fram að 

orðið tómstund hafi merkinguna „frístund, stund eða tími þegar ekki þarf að gegna 

skyldustörfum.“   

Tómstundir eru mikilvægur þáttur í þroska barna sem hefur áhrif á líkamlegan, andlegan 

og félagslegan þroska þeirra. Leikur barna eflir sjálfstraust, sjálfsaga og sjálfsvirðingu. 

Rannsóknir sýna að þegar börn taka þátt í hlutverkaleikjum auka þau hæfileika sína til að 

skilja aðra og það þroskar þau í að sýna samúð.  

Félagsmiðstöðvar starfa á vettvangi hinnar óformlegu menntunar. Unglingar er sækja 

félagsmiðstöðvar sem virkir þátttakendur öðlast ýmsa hæfni og færni er kemur þeim að góðu 

liði á þeirri vegferð sem tilveran er.  Félagsleg hæfni, virk þátttaka og lýðræðisleg vinnubrögð 

eru sennilega þau „fög“ er ungdómurinn nemur helst í starfi félagsmiðstöðvanna.  Útkoman er 

hæfari einstaklingar. 

     Upphaf af félagsmiðstöðvastarfi í Sveitarfélaginu Vogum byrjar haustið 1992 í Stóru- 

Vogaskóla er Finnbogi Kristinsson var beðinn um að sjá um æskulýðsstarf.  

Félagsstarf aldraðra hófst formlega árið 2001, þegar að Lena Rós Matthíasdóttir tók við 

starfi tómstunda- og forvarnarfulltrúa. Fyrir þann tíma var lítið um félagsstarf aldraðra.  

Ungmennafélagið Þróttur var stofnað árið 1932. Félagið spratt upp í sveitasamfélagi og 

voru aðstæður til að halda úti félagslífi erfiðar vegna strjálbýlis og lélegra samgangna. Þó var 

félagsstarfsemi nokkur fyrir stofnun ungmennafélagsins. Ungmennafélagið setti sér háleit 

markmið við stofnunina og farið er ítarlega yfir þau markmið og skoðað hvernig félaginu 

tókst að ná þeim.  

Kvenfélagið Fjóla var stofnað 5. júlí 1925. Stofnendur  voru 11 konur. Sátu þær í fyrstu 

stjórn félagsins. Markaði stjórn þessi, stefnu félagsins og hefur þessari stefnu verið reynt að 

halda í gegnum árin.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefnið mitt til BA.-  prófs við tómstunda – og félagsmálafræðibraut 

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

Ritgerð þessi fjallar um sögu og þróun tómstunda- og félagsmála í Sveitarfélaginu Vogum 

frá því um 1900.  Ég er það sem kallast sannur Vogabúi. Ég hef búið í Vogunum alla mína tíð 

og eru málefni Vogana mér mikið hjartans mál. Ég sjálf hef unun af félagsstarfi og hef tekið 

þátt í því frá því að ég var barn og er það í raun kveikjan af þessari ritgerð. 

Í upphafi velti ég því fyrir mér hvort að nálægð mín við þetta verkefni væri of mikil og 

hvort að ég væri þá vanhæf í að fjalla um það. En leiðbeinandi minn mat það á þann veg að 

þekking mín og tengsl við sveitarfélagið ætti jafnvel að styrkja verkefnið. 

Leiðbeinandinn minn var Ólafur Þór Ólafsson M.P.A. forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á 

Suðurnesjum. Honum þakka ég kærlega fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn ásamt því að 

hafa verið mikil hvatning fyrir mig í gegnum námið. Viðmælendum mínum og þeim 

fjölmörgu aðilum, sem gerðu mér kleift að vinna verkið, færi ég mínar bestu þakkir. Foreldrar 

mínir, þau Vigdís Elísabet Reynisdóttir og Hallgrímur Einarsson sem og barnsfaðir minn, 

Þórir Rafn Hauksson fá  miklar þakkir fyrir aðstoðina á meðan á þessari vinnu stóð. Yndislega 

dóttir mín, hún Elísabet María fær knús og kossa fyrir það að vera partur af lífi mínu og veita 

mér innblástur til þess að klára námið mitt. 
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1. Inngangur 

Öll veltum við því fyrir okkur hvað það er sem veitir okkur ánægju og vellíðan. Eitt af því 

sem hefur mikið með lífsgæði okkar að segja  er heilsa okkar og er því mikilvægt að hlúa vel 

að henni. Eftir því sem fólk eldist og þroskast breytast áhugasvið manna og einstaklingurinn 

öðlast meiri lífsreynslu. Tómstundir geta spilað stóran þátt í lífi okkar, en þær byrja sem 

leikur í bernsku og verða svo áhugamál okkar fullorðna fólksins. Tómstundir okkar eru partur 

af okkar lífsstíl og lífsgæðum.  

Höfundur þessa verkefnis er Vogabúi í húð og hár og vann með málefni sveitarfélagsins 

um þó nokkur ár. Höfundur hefur því ágætis reynslu og þekkir nokkuð til tómstunda- og 

félagsmála í sveitarfélaginu.         

Verkefninu er skipt í nokkra kafla. Fyrst er farið í fræðilega umfjöllun um tómstundir. Þar 

á eftir kemur smá umfjöllun um Sveitarfélagið Voga og þær  félagsmiðstöðvar sem eru 

starfrækar þar. Þar næst eru talin upp þau félög sem eru í sveitarfélaginu og sögð saga tveggja 

þeirra frá upphafi. Að lokum koma svo niðurstöður og umræður.  

Í verkefninu er kafað dýpra í það góða starf sem hefur sprottið upp í Sveitarfélaginu 

Vogum á síðast liðnum öldum. Allt frá því að böll voru haldin og bíósýningar voru sýndar í 

samkomuhúsinu Glaðheimum, yfir í það að samkomuhúsið breytist í félagsmiðstöð. Hvað eru 

tómstundir og hver eru gildi þeirra? Hvernig túlkum við frítímann? Þessum spurningum 

verður leitast við að svara á næstu síðum. 
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2. Fræðileg umfjöllun um tómstundir 

 2.1 Hugtakið tómstundir 

 

Staðan á Íslandi er þannig að ekki liggur fyrir nægjanlega góð skilgreining á hugtakinu 

tómstundir (e. leisure). Víða er orðið notað, bæði í fræðilegu samhengi sem og í 

dagblaðagreinum og á heimasíðum, en yfirleitt alltaf án þess að skilgreining fylgi.  Í 

orðabókum kemur fram að orðið tómstund hafi merkinguna „frístund, stund eða tími þegar 

ekki þarf að gegna skyldustörfum“ (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011).   

Í grein Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen um tómstundir 

barna (2009) segja þau að tómstundir megi skilja sem þátttöku í tómstundastarfi, íþróttum eða 

listum sem skipulagðar eru á vegum félaga eða samtaka utan skólatíma. Frístundir merki aftur 

á móti afþreyingu sem börn eða unglingar stunda utan skólatíma og nefna tölvunotkun og að 

horfa á sjónvarpið sem dæmi. Samkvæmt þessu eru þá tvö hugtök notuð; tómstundir fyrir hið 

skipulagða og frístundir yfir hið óskipulagða.  

Flestir nefna tíma þegar þeir eru beðnir um að skilgreina tómstundir og eiga þá við tíma 

utan vinnu og tíma til að gera það sem hver og einn vill, þann tíma sem eftir er þegar vinnu, 

skyldu og líkamlegum nauðsynjum sleppir (Bull o. fl. 2003). 

Tómstundir geta verið mismunandi frá einum einstaklingi til annars og geta tekið 

breytingum hjá sama einstaklingi, t.d. eftir aldri. Af þessu leiðir að tómstundir geta átt sér stað 

hvar sem er, hvenær sem er og verið í hvaða formi sem er. Segja má að viðhorfanálgunin sé 

andleg nálgun og snúist ekki um samfélagslega ákvarðaða starfsemi eða tímabil (Bull o.fl. 

2003). 

 

 2.2 Gildi tómstunda 

 

Tómstundir eru mikilvægur þáttur í þroska barna sem hefur áhrif á líkamlegan, andlegan 

og félagslegan þroska þeirra. Leikur barna eflir sjálfstraust, sjálfsaga og sjálfsvirðingu. 

Rannsóknir sýna að þegar börn taka þátt í hlutverkaleikjum auka þau hæfileika sína til að 

skilja aðra og það þroskar þau í að sýna samúð. Margir leikir fela í sér samskipti við aðra og 

þroska þar af leiðandi samskiptahæfni og skilning á hugtakinu að deila með öðrum. Ef 

leikjum er sleppt þegar fullorðinsárum er náð er hætta á að einstaklingar fari á mis við þá 

gleði sem var þróuð í æsku (Bull o.fl. 2003).  
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Þeir sem hafa sinnt áhugamálum í gegnum lífið eiga auðveldara með að halda slíku áfram 

þegar árin færast yfir en hinir sem engin áhugamál hafa haft. Þeim hópi getur reynst erfiðara 

að ætla að byrja á einhverju nýju þegar vinnu lýkur. Á efri árum getur sjálfboðavinna gefið 

mikla ánægju og lífsfyllingu, en það er ekki síst það, að skipta máli og veita öðrum aðstoð. 

(Bull o.fl. 2003). 

 

3. Sveitarfélagið  Vogar 

Sveitarfélagið Vogar varð til við nafnabreytingu sem tók gildi 1. janúar 2006, en um aldir 

hafði sveitarfélagið gengið undir nafninu Vatnsleysustrandarhreppur. Elstu heimildir um 

Vatnsleysustrandarhrepp eru í landamerkjalögum frá 1270 og má því ljóst vera að hreppurinn 

er eitt elsta sveitarfélag landsins (heimasíða Sveitarfélagsins Voga, 2011). Sveitarfélagið 

Vogar, áður Vatnsleysustrandarhreppur, er sveitarfélag á norðanverðum Reykjanesskaga.   

Samkvæmt vef Hagstofunnar eru íbúar sveitarfélagsins 1.161 talsins (heimasíða Hagstofu 

Íslands, 2011). 

 

3.1 Stjórnun tómstundamála í sveitarfélaginu 

Bæjarstjórn skipar frístunda- og menningarnefnd til að halda utan um þann málaflokk í 

sveitarfélaginu. Nefndin hefur starfsmann, frístunda- og menningarfulltrúa. Frístunda- og 

menningarfulltrúi stýrir daglegu starfi. Fimm aðilar eru skipaðir af bæjarstjórn í frístunda- og 

menningarnefnd.  Frístunda- og menningarnefnd fundar mánaðarlega um málefni bæjarins er 

tengjast íþróttum og tómstundum. Nefndin sér einnig um það að móta stefnu bæjarins í þeim 

málum (Jóna Ósk Jónasdóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). 

Stefán Arinbjarnarson er frístunda- og menningarfulltrúi Sveitarfélagsins Voga.  Hann tók 

við því starfi haustið 2010. Hann hefur yfirumsjón með starfi eldri borgara og félagsstarfi 

unglinga.  Hann er með einn starfsmann í 80% stöðu sem aðstoðar hann í hinu daglega starfi 

og rekstri. Síðan eru þrír starfsmenn í 14% starfi sem skipta með sér kvöldvöktum í 

félagsmiðstöðinni Borunni. Að lokum er einn starfsmaður í 50% starfi í Álfagerði.  

Frístunda- og menningarfulltrúi ásamt frístunda- og menningarnefnd sjá einnig um 

skipulagningu og utanumhald á vinnuskóla bæjarins yfir sumartímann sem og hin ýmsu 

námskeið eins og leikjanámskeið fyrir börn á aldrinum 5-9 ára.  Bæjarhátíð sveitarfélagsins 

sem haldin er í ágúst á hverju ári og aðrar minni samkomur, eins og þrettándagleði og 

jólaskemmtun eru einnig á herðum frístunda-og menningarfulltrúa og frístunda- og 
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menningarnefndar. Ýmis félagasamtök koma einnig að viðburðum bæjarins. Koma þá 

formenn félagasamtakana saman nokkru sinnum yfir árið í tengslum við skipulagningu á 

viðburðum bæjarins (Jóna Ósk Jónasdóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011).  

 

3.2 Félagsmiðstöðin Boran 

Upphaf af félagsmiðstöðvastarfi í Sveitarfélaginu Vogum byrjar haustið 1992 í Stóru- 

Vogaskóla er Finnbogi Kristinsson var beðinn um að sjá um æskulýðsstarf. Fyrst var um að 

ræða 40% stöðu og aðstæður voru tvær samliggjandi skólastofur. Ekki þóttu þær vel til þess 

fallnar fyrir tómstundastarf, auk þess sem skólastjórnendur voru ekki viljugir til mikils 

samstarfs og töldu það ekki henta húsnæðinu að hafa alls ótengt starf þar utan skólatíma. 

Reynt var að þrauka innan veggja skólans fyrstu árin á meðan var verið að leita að hentugu 

húsnæði. Haldin voru diskótek í félagsheimilinu Glaðheimum einu sinni í viku og reynt að 

spila borðtennis og slíkt þar (Agnar Júlíusson, 2010). Á árunum 1956-1977 eru fyrstu 

félagmiðstöðvar landsins að líta dagsins ljós. Tónabær, Fellahellir og Bústaðir í Reykjavík 

voru á meðal þessara fyrstu félagsmiðstöðva (Árni Guðmundsson, 2007). 

Í nærliggjandi sveitarfélögum eins og t.d. Reykjanesbæ og Grindavík var félagsstarf búið 

að vera frá 1977 (Reykjanesbær) og 1983 (Grindavík). Félagsmiðstöðin Boran var sú síðasta 

sem stofnuð var hér á Suðurnesjunum (Agnar Júlíusson, 2010). 

     Haustið 1994 var aðstaða á efri hæð íþróttamiðstöðvarinnar nýtt undir félagsmiðstöð, en 

það var samnýtt með ungmennafélagi staðarins ásamt því að skátastarf fór þar fram. Húsnæði 

þetta var þröngt, um það bil 50 fermetrar og þótti jafnframt borulegt og varð það til þess að 

félagsmiðstöðin fékk heitið Boran. Fengu unglingarnir að innrétta og mála eftir eigin óskum 

og var margt í boði eins og gengur og gerist innan veggja félagsmiðstöðva (Agnar Júlíusson, 

2010). 

Ekki leið á löngu að íþróttahúsið var umsetið og erfitt var orðið að finna tíma fyrir 

unglingana í salnum og því var enn farið á afturlappirnar að leita að hentugu húsnæði. Næsta 

húsnæði félagsmiðstöðvarinnar reyndist vera aflögð bensínstöð sem sveitarfélagið kaupir af 

Olíufélaginu ESSO og breytir í nothæft ástand fyrir tómstundastarfsemi. Var það síðan tekið í 

notkun veturinn 2000. Þótt húsnæði þetta hafi ekki verið upp á marga fiska, þá nýttist það 

mjög vel fyrir þá starfsemi sem var í gangi á þessum árum, í reynd gjörbreytti þetta húsnæði 

miklu fyrir félagsmiðstöðina og almenn ánægja með það meðal starfsmanna og unglinga 

(Agnar Júlíusson, 2010). 
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Á þessum árum var Finnbogi ekki aðeins æskulýðsfulltrúi heldur sinnti hann ýmsum 

verkum fyrir sveitarfélagið, svo sem að aðstoða bæjarverkstjóra við verklegar framkvæmdir. 

Það fór síðan svo að árið 2001 fór Finnbogi að sinna tölvumálum fyrir sveitarfélagið auk 

umsjón með verklegum framkvæmdum og Lena Rós Matthíasdóttir var ráðin tómstunda- og 

forvarnafulltrúi (Agnar Júlíusson, 2010). 

Lena Rós sem var prestlærð tók til starfa árið 2001 og auk þess að sinna forstöðumennsku í 

félagsmiðstöðinni Borunni, þá sá hún um félagsstarf eldri borgara, almennar forvarnir og 

fræðslu og hélt utan um hátíðahöld á vegum bæjarins. Einn starfsmaður í hlutastarfi var með 

Lenu í félagsmiðstöðinni, enda var ekki mikill fjöldi unglinga á félagsmiðstöðvaraldri í 

Sveitarfélaginu Vogum á þessum tíma (Agnar Júlíusson, 2010). 

Um mitt ár 2004 segir Lena Rós starfi sínu lausu og Guðrún Helga Harðardóttir er ráðin 

tómstunda- og forvarnafulltrúi, án umsagnar Íþrótta- og tómstundanefndar 

Vatnsleysustrandarhrepps.  

Veturinn 2005 flytur félagsmiðstöðin Boran úr gamla bensínstöðvarskúrnum yfir í 

félagsheimilið Glaðheima og átti það að vera tímabundin ráðstöfun þangað til nýbygging við 

íþróttahús bæjarins var risin, en þangað átti Boran að flytja ásamt frístundaskóla yngri bekkja 

grunnskólans (Jóna Ósk Jónasdóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). Glaðheimar var 

eins og áður sagði félagsheimili. Síðustu tilvistarár þessa margrómaða félagsheimilis var það 

hinsvegar undirlagt tómstundastarfi eldri borgara og orðið að félagsmiðstöð unglinga 

bæjarins. Skiptist dagurinn í Glaðheimum á þann veg að eldri borgarar höfðu morguninn út af 

fyrir sig og fram yfir hádegi en unglingarnir komu síðan á kvöldin (Jóna Ósk Jónasdóttir, 

munnleg heimild, 2. desember 2011). Félagsmiðstöðin Boran var staðsett í Glaðheimum þar 

til í ágúst 2008 er hún flutti í núverandi húsnæði, sem var ný viðbygging við íþróttahús 

staðarins, sérhannað með þarfir félagsmiðstöðvastarfs í huga. Var það mat manna að með því 

væri farið stórt skref fram á við að tengja saman margar tegundir tómstunda ef svo er hægt að 

orði komast á einum stað, en staðsetning býður upp á marga möguleika, sérstaklega þegar 

kemur að útivist ýmiskonar. Eftir áramót 2008 er gerð viðhorfskönnun á meðal starfsmanna 

bæjarfélagsins og starfsmenn félagsmiðstöðvar engin undantekning. Fljótlega eftir 

niðurstöður þessarar könnunnar, sagði þáverandi tómstundafulltrúi upp störfum. Í því 

millibilsástandi sem skapaðist þá sinnti starfsmaður Borunnar, sem var með langan starfsaldur 

sem tómstundaleiðbeinandi í félagsmiðstöðinni Borunni, starfi tómstunda- og forvarnafulltrúa 

og þar með forstöðumennsku í Borunni, þangað til Ólafur Þór Ólafsson, var ráðinn frístunda- 

og menningafulltrúi Sveitarfélagsins Voga. Þarna var stöðuheiti tómastunda- og 

forvarnarfulltrúa breytt í frístunda- og menningarfulltrúa (Jóna Ósk Jónasdóttir, munnleg 
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heimild, 2. desember 2011). Ólafur Þór Ólafsson hætti svo störfum sumarið 2010. Þá tók við 

ungur maður, Stefán Arinbjarnarson, sem hafði unnið á svipuðum starfsvettvangi á Álftanesi 

síðast liðin ár (Jóna Ósk Jónasdóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). 

Frá árinu 2000 hafa fimm einstaklingar sinnt stöðu frístunda- og menningarfulltrúa fyrir 

sveitarfélagið (Jóna Ósk Jónasdóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011).  Þetta eru heldur ör 

mannaskipti og er erfitt að halda áfram að móta gott starf þegar að einstaklingar stoppa stutt 

við. Erfitt er að ná einhverri festu með svona örum mannaskiptum  

 

 

3.2.1. Meginmarkmið félagmiðstöðvarinnar Borunnar 

Í félagsmiðstöðinni Borunni á starfið að skipta máli fyrir einstaklinginn og samfélagið í 

kringum hann. Reynt er  að hafa úrval afþreyinga, uppákoma og viðburða með það að 

markmiði að auka vellíðan og ánægju, efla þroska og  auka víðsýni.   Starfsmenn gera sér 

grein fyrir því að þetta er frítími unglinganna og okkar starf felst í því að auka úrval 

afþreyingar og hafa afdrep fyrir þau þegar þeim hentar. Þær leiðir sem farnar eru til að ná 

settum markmiðum: 

 Virkja unglingana í starfi.  

 Kenna þeim að virða reglur og virða starfsemina og umhverfi hennar.  

 Gefið þeim kost á að hafa áhrif á starfsemina og verkefnaval hennar.  

 Til þess að auka vellíðan og ánægju.. þarf unglingurinn að:  

 VITA : Að hver og einn á að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  

 Finna fyrir : Hvatningu  á jákvæðan hátt af félögunum og starfsmönnum.  

 Að læra að taka tillit til annarra og þarfa þeirra. Hver og einn er sérstakur á sinn hátt.  

Við þroskandi tómstundir fær einstaklingurinn að:  

 Fást við fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni.  

 Læra að einstaklingar eru misjafnir og við tökum vel á móti öllum.  

 Vinna á jafnréttis og lýðræðisgrundvelli.  

 Eyða frítíma sínum í umhverfi sem er aðlaðandi og vingjarnlegt.  

Dagskrá Félagsmiðstöðvarinnar er unnin af starfsmönnum en dagskipulag ákveðinna 

viðburða er ákveðið  í samráði við Unglingaráð/Boruráð félagsmiðstöðvarinnar. Starfsfólk 
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félagsmiðstöðvarinnar aðstoðar við val á afþreyingu. Þess vegna er mikilvægt að það búi yfir 

þeirri reynslu sem þarf til að veita unglingunum ráðgjöf og athygli eftir umfangi verkefnanna 

(heimasíða Sveitarfélagsins Voga, 2011). 

 

3.2.2 Upphaf félagsmiðstöðva 

Saga félagsmiðstöðva eiga rætur að rekja til hverfamiðstöðva. Fyrsta hverfamiðstöðin var 

stofnuð í Lundúnum 1884 og fékk nafnið Toynbee Hall (Árni Guðmundsson, 2007). 

Starfsemi hverfamiðstöðvanna var með ýmsum hætti. Allir sem unnu í hverfamiðstöðvum 

voru sjálfboðaliðar. Næstu ár opnuðu síðan hverfamiðstöðvar um allan heim, þar á meðal í 

Chicago, Kaupmannahöfn, Stokkhólmi og Helsinki (Árni Guðmundsson, 2007).  

Félagsmiðstöðvar starfa á vettvangi hinnar óformlegu menntunar. Unglingar er sækja 

félagsmiðstöðvar sem virkir þátttakendur öðlast ýmsa hæfni og færni er kemur þeim að góðu 

liði á þeirri vegferð sem tilveran er.  Félagsleg hæfni, virk þátttaka og lýðræðisleg vinnubrögð 

eru sennilega þau „fög“ er ungdómurinn nemur helst í starfi félagsmiðstöðvanna.  Útkoman er 

hæfari einstaklingar (Árni Guðmundsson, 2007). 

 

3.3 Félagsstarf aldraðra 

Félagsstarf aldraðra hófst formlega árið 2001, þegar að Lena Rós Matthíasdóttir tók við 

starfi tómstunda- og forvarnarfulltrúa. Fyrir þann tíma var lítið um félagsstarf aldraðra. Fyrst 

um sinn var alltaf föndur einu sinni í viku í grunnskólanum. Svo var farið í ferðir á vegum 

eldri borgara á Suðurnesjum. En upp úr 2001 þegar að starfið fór að aukast  bættust við fastir 

liðir eins og morgunsund, morgunkaffi og bókaklúbbur svo eitthvað sé nefnt. Félagsmiðstöð 

aldraðra var eins og félagsmiðstöðin Boran í sama húsnæði. Fyrst í gamla Esso skálanum, svo 

Glaðheimum og því næst í glænýrri félagsmiðstöð sem var tekin í notkun 2008. Árið 2009 

fengu eldri borgarar sína eigin aðstöðu, er fékk nafnið Álfagerði. Húsnæðið var vígt þann 28. 

febrúar 2009 þó svo að starfssemin hafi af miklu leiti verið hafin fyrir þann tíma (Sigrún 

Wiencke, munnleg heimild, 5. desember 2011). 

Álfagerði er ásamt því að vera félagsmiðstöð, einnig þjónustumiðstöð aldraðra í 

sveitarfélaginu. Þar eru einnig íbúðir fyrir aldraða. Eldri borgarar í sveitarfélaginu geta þar 

fengið heitan mat í hádeginu. Álfagerði er hin glæsilegasta aðstaða og eru flestir eldri borgarar 
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í sveitarfélaginu hæst ánægðir með aðstöðuna. Þar er flott eldhús, setustofa, föndurstofa, 

smíðaherbergi og bókasafn. Þar eru einnig nokkur þrektæki fyrir þá sem hafa áhuga og getu til 

þess að hreyfa sig (Reynir Brynjólfsson, munnleg heimild, 28. desember 2011). 

Álfagerði er einnig í samstarfi við félag eldri borgara á Suðurnesjum og hafa eldri borgara í 

sveitarfélaginu verið að taka þátt í sameiginlegum skemmtunum ásamt hinum 

bæjarfélögunum á Suðurnesjum (Sigrún Wiencke, munnleg heimild, 5. desember 2011). 

Í árslok 2010 kom upp ósætti á milli þáverandi starfsmanns Álfagerðis og þáverandi 

bæjarstjóra sveitarfélagsins sem varð til þess að starfsmaður Álfagerðis var látinn fara. Eldri 

borgarar í sveitarfélaginu voru verulega ósáttir við þessi vinnubrögð og hörmuðu þessa 

uppsögn (Reynir Brynjólfsson, munnleg heimild, 9. desember 2011). 

 

 

4. Félög í sveitarfélaginu árið 2011 

Hér koma þau tólf félög sem eru í sveitarfélaginu. Stutt lýsing er um hvert og eitt félag. Í 

lokin er fjallað ítarlegar um tvö af stærstu félögunum, eða þau félög sem eiga hvað lengstu 

söguna í sveitarfélaginu. Það eru félögin Þróttur og Fjóla.   

 

4.1 Hesteigendafélagið  

     Fyrsti fundur hesteigenda í Vogum var haldinn miðvikudaginn 14. október 1987 

og þá hafði  Vatnsleysustrandarhreppur úthlutað svæði fyrir hesthúsabyggð 

sunnan Voga samkvæmt skipulags uppdrætti (þá var ekki til deiliskipulag 

eins og er í dag). Stofnfélagar voru fjórir Ólafur Guðmundsson, Guðný Snæland, 

Gunnar Andersen og Særún Jónsdóttir. Þann 14. apríl árið 2009 var stofnfundur Vogahesta 

þar sem lög félagsins voru samþykkt. Vogahestar eru innan félagsvæðis hestamannafélagsins 

Mána á Suðurnesjum og eru nokkrir hesteigendur í Vogum félagar í Mána (Guðrún Kristín 

Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 15. desember 2011). 

 

4.2 Lestrarfélagið Baldur       

     Ekki er kunnugt um stofnár Lestrarfélagsins Baldurs, en það mun hafa verið stofnað á 

seinni hluta nítjándu aldar. Þá var bókasafnið til húsa í barnaskólanum og var svo til ársins 

1986. Árið 1948 var hafinn undirbúningur að endurreisn Lestrarfélagsins Baldurs, sem þá 

hafði legið að mestu niðri í 39 ár. Aðal hvatamaður að endurreisn félagsins var Kristmundur 
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Jakobsson, bóndi í Suðurkoti í Vogum (Guðmundur Björgvin Jónsson, 1987).  Lestrarfélagið 

Baldur rekur bóksafnið í samstarfi við sveitarfélagið. Síðast liðin ár hafa um 200 bækur verið 

keyptar á hverju ári og útlán bóka eykst með hverju ári sem líður.  

 

4.3 Golfklúbbur Vatnsleysustrandar 

     Klúbburinn heitir “Golfklúbbur Vatnsleysustrandar” og er stofnaður árið 1991. Hann ber 

skammstöfunina GVS. Heimili og varnarþing er í Sveitarfélaginu Vogum. Klúbburinn er aðili 

að Íþróttabandalagi Suðurnesja (Í.S.) og Golfsambandi Íslands (G.S.Í.). Tilgangur og 

markmið félagsins er að iðka golfíþróttina og glæða áhuga á golfíþróttinni. Klúbburinn rekur 

golfvöll og golfskála og stendur fyrir golfæfingum, golfmótum og annari starfsemi sem 

tengist golfíþróttinni. Stjórn klúbbsins skipa sjö menn: Formaður, varaformaður, ritari, 

gjaldkeri, formaður mótanefndar, formaður vallarnefndar og formaður forgjafarnefndar 

(heimasíða GVS, 2011). 

 

4.4 Lionsklúbburinn Keilir 

 Lionsklúbburinn Keilir var stofnaður þann 11. október árið 1975. Í fyrstu stjórn félagsins 

voru, Guðmundur Hauksson, Hreinn Ásgrímsson og Kristján Einarsson. Í dag eru 16 

félagsmenn, karlar jafnt sem konur. Lions tíðkaðist sem „karlaklúbbur“ hér áður fyrr. Það 

þykir merkilegt að segja frá því að í núverandi stjórn félagsins sitja eingöngu konur. Það eru 

þær Jóhanna Lára Guðjónsdóttir, Erla Ösp Ísaksdóttir og Inga Rut Hlöðversdóttir. Lions sinnir 

almennri góðgerðar- og félagsstarfssemi líkt og aðrir klúbbar á Íslandi og annarsstaðar í 

heiminum (Ríkharður V. Reynisson, munnleg heimild, 13. desember, 2011).  

 

4.5 Landgræðslu og skógræktarfélagið Skógfell  

     Skógræktarfélagið Skógfell var stofnað árið 1998 og eru félagsmenn um 70. Formaður er 

Oktavía Ragnarsdóttir. Helstu verkefni félagsins eru landgræðsla og skógrækt. Ýmis 

námskeið, fræðslufundi. Skógræktarsvæði fyrir skólann og leikskólann (heimasíða 

Sveitarfélagsins Voga, 2011). 

 

4.6 Minjafélagið 

     Minjafélag Sveitarfélagsins Voga var stofnað 2003. Markmið þess er að viðhalda og 

varðveita minjar í Sveitarfélaginu Vogum. Engin formleg félagasamtök með minjavernd að 
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helsta markmiði höfðu fyrir stofnun félagsins verið starfandi í sveitarfélaginu. Einstaklingar 

munu þó hafa varðveitt töluvert af minjum ásamt því að unnið hefur verið að skráningu sögu 

sveitarfélagsins. Eitthvað mun einnig vera varðveitt af munum úr Vogum og Vatnsleysuströnd 

á Byggðasafninu í Keflavík og Minjasafni á Akranesi. Félagið hefur engar fastar tekjur af 

starfsemi sinni og vinna félagsmenn sjálfboðavinnu við framkvæmdir á vegum þess ásamt því 

að keypt er vinna iðnaðarmanna við tilfallandi verkefni (heimasíða Sveitarfélagsins Voga, 

2011). 

 

4.7 Björgunarsveitin Skyggnir  

     Björgunarsveitin Skyggnir var stofnuð árið 1982 og verður því 30 ára á þessu ári. Á meðal 

stofnenda félagsins voru þeir Hallgrímur Einarsson, Jón Mar Guðmundsson og Þórður 

Guðmundsson og eru þeir enn meðilimir sveitarinnar. Stofnfundur sveitarinnar var haldinn í 

heimahúsi að Hafnargötu 28 í ágústmánuði þetta ár. Sigurður H. Guðjónsson var 

aðalmaðurinn í því að ýta þessu af stað. Þá var hann formaður björgunarsveitarinnar 

Sigurvonar í Sandgerði. Kosið var um nafn sveitarinnar sama ár og fékk hún nafnið Skyggnir. 

Meðlimir sveitarinnar eru 14 talsins og eru þeir mis virkir. Kristinn Björgvinsson er  formaður 

og hefur verið síðast liðin ár (Hallgrímur Einarsson, munnleg heimild, 8. desember 2011).  

 

4.8 Skátafélagið innan Hraunbúa   

     Skátafélagið Hraunbúar hefur verið starfrækt í Vogunum undanfarin ár.  Vogabúar eru 

starfrækir undir þeim og hafa verið það síðast liðin 18 ár eða frá árinu 1994. Það eru um 20 

virkir krakkar á aldrinum 8-15 ára sem hittast á fundum félagsins. Í skátunum er þátttakendum 

gefinn kostur á fjölbreyttri dagskrá og upplifun úti í náttúrunni, þar sem unnið er eftir 

markmiðum skátastarfsins; að þroska börn og ungt fólk til þess að verða sjálfstæðir, virkir og 

ábyrgir einstaklingar í samfélaginu og starfa þeir eftir uppeldiskerfi Baden-Powells (Auður 

Ingólfsdóttir, munnleg heimild, 3. desember 2011). 

 

4.9 Kirkjukór Kálfatjarnarkirkju 

     Kirkjukór Kálfatjarnarkirkju var stofnaður árið 1944. Stofnfélagar kórsins voru 22. Þar af 

eru þrír eftirlifendur. Það eru þau Símon Kristjánsson, Helgi Davíðsson og Inga Margrét 

Sæmundsdóttir. Kóræfingar eru haldnar vikulegar í þjónustuhúsinu við Kálfatjarnarkirkju. 
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Kirkjukórinn syngur við athafnir í kirkjunni sem og við aðra mannfögnuði í sveitarfélaginu 

(Vigdís Elísabet Reynisdóttir, munnleg heimild, 7. desember 2011). 

 

4.10 Smábátafélagið  

     Félagið var stofnað 1988 og starfaði til 1995. Þá lagðist starfið niður. Félagið var svo 

endurvakið vorið 2006. Í dag eru félagarnir 33 og meirihluti félagsmanna eiga bát eða hlut í 

bát. Bryggjan var stækkuð vorið 2007 og eru nú pláss fyrir 30 smábáta. Einnig eru þeir 

komnir með félagsaðstöðu í gömlu áhaldahúsi sem er staðsett við höfnina  (Sverrir 

Agnarsson, munnleg heimild, 2. desember 2011) 

 

 

4.11 Ungmennafélagið Þróttur 

Félagið spratt upp í sveitasamfélagi og voru aðstæður til að halda úti félagslífi erfiðar 

vegna strjálbýlis og lélegra samgangna. Þó var félagsstarfsemi nokkur fyrir stofnun 

ungmennafélagsins. Ungmennafélagið setti sér háleit markmið við stofnunina, var farið  

ítarlega yfir þau markmið og skoðað hvernig félaginu tækist að ná þeim. Helstu markmiðin 

voru að efla félagsandann í Vatnsleysustrandarhreppi, koma upp félagsheimili, vinna að 

bindindismálum, gefa út blað og vinna að eflingu íþrótta.  Einnig voru önnur léttvægari 

málefni á dagskránni. Eftir fyrstu árin breyttist ekki aðeins félagið heldur einnig sá félagslegi 

veruleiki sem það var sprottið úr.  

     Ungmennafélagið Þróttur var stofnað 23. október 1932. Aðal hvatamaður og stofnandi 

þess var Björn Guðmundsson frá Halldórsstöðum, sem þá var nýfluttur á Vatnsleysuströnd frá 

Reykjavík. Hafði Björn kynnst þar skátastarfi og öðru félagsstarfi unglinga í Reykjavík. Fyrir 

og um aldamótin 1900 hafði verið starfandi ungmennafélag í Vatnsleysustrandarhreppi, en 

það var lagt niður um 1920, þegar fólksfjöldi var hvað mestur úr hreppnum (Guðmundur B. 

Jónsson, 1987). 

     Í fyrstu stjórn U.M.F.Þróttar voru: Jakob A Sigurðsson frá Sólheimum (formaður), Helgi  

Magnússon frá Sjónarhóli, Einar Samúelsson frá Austurkoti í Vogum, Pétur G Jónsson frá 

Nýja bæ í Vogum og Guðmundur B. Jónsson frá Brekku í Vogum (Guðmundur B. Jónsson, 

1987). 
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     Á öðru starfsári félagsins var ráðist í að byggja félagsheimili í samstarfi við Kvenfélagið 

Fjólu, en fram að því hafði ungmennafélagið notast við barnaskólann undir starfssemi sína. Á 

annan dag jóla árið 1933 var nýja húsið vígt og fékk nafnið Kirkjuhvoll og stendur það hús 

uppi enn í dag á Vatnsleysuströnd. Með tilkomu þessa nýja húss breyttist öll aðstaða 

félaganna til hins betra. Húsnæðið var staðsett miðsvæðis í hreppnum. Á þeim tímum fóru all 

flestir gangandi á skemmtanir og fundi, því bílanotkun var langt frá því að verða almenn.  

Tuttugu árum síðar var Kirkjuhvoll aflagður því þá fullnægði húsið ekki kröfum tímans. 

Keyptu því UMFÞ, Kvenfélagið Fjóla og Vatnsleysustrandarhreppur samkomuhúsið 

Glaðheima í Vogum sem stóð við Vogagerði 21-23. Glaðheimar voru byggðir af Gunnlaugi 

Aðalsteinssyni og höfðu verið í eigu hans til þessa. Glaðheimar voru byggðir á árunum 1950-

1960. Á upphafsárum þeirra voru þeir nýttir fyrir alls kyns samkomur og mannamót. Meðal 

annars voru bíókvöld þar alla sunnudaga (Vigdís Elísabet Reynisdóttir, munnleg heimild, 7. 

desember 2011).  Uppi varð fótur og fit árið 2009 þegar að bæjarstjórn tók þá ákvörðun að 

jafna Glaðheima við jörðu. Sögðu þeir ástæðu þess vera, að það færi ekki saman að 

félagsheimili stæði inn í miðjum bænum. Félagsheimilið var auk þess orðið mjög illa farið og 

hefði kostað mikla fjármuni að ráðast í það verkefni að gera þá upp. Í dag  er ekkert 

félagsheimili í sveitarfélaginu, heldur er salur í grunnskólanum sem hægt er að leigja út fyrir 

uppákomur (Vigdís Elísabet Reynisdóttir, munnleg heimild, 7. desember 2011).  

 Ýmis menningar- og félagsmál hafa verið á vegum UMFÞ í gegnum tíðina. Félagið 

hefur m.a. rekið unglingaskóla og staðið fyrir ýmiskonar menningarviðburðum í 

sveitarfélaginu. Íþróttastarf er nú fyrirferðamest innan félagsins og stunda börn og unglingar, 

sem og fullorðnir, ýmsar íþróttir innan félagsins en megináhersla síðast liðin ár hefur verið 

lögð á knattspyrnu, sund og júdó (Marteinn Ægisson, munnleg heimild, 10. desember 2011).

 Félagsstarfsemi Þróttar hefur öðru hvoru komist í lægð, en ávalt risið upp aftur af 

endurnýjuðum krafti.  

 

4.11.1 Upphaf ungmennafélaganna 

Veturinn 1868-1869 stofnaði Ivar Blekastad frá Seli í Guðbrandsdal í Noregi félag sem 

hann kallaði Mölju. Blekastad, sem numið hafði við lýðháskóla Christoffers Bruun, var djúpt 

snortinn á þeim hugmyndum sem skólinn byggði á. Félagsskapur ætlaður báðum kynjum var 

mjög óvanalegur á þessum tímum þegar flest félög voru aðeins ætluð karlmönnum (Ingi 

Sigurðsson og Loftur Guttormsson, 2003). 
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Upphaf ungmennafélagshreyfingarinnar á Íslandi er miðuð við stofnun ungmennafélags 

Akureyrar sem Jóhannes Jósefsson, kenndur við Borg, og Þórhallur Bjarnason stofnuðu árið 

1906 (Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson, 2003). 

Tilgangurinn með stofnun þessara félaga var að „beina huganum frá fánýtum og jafnvel 

óhollum dægrastyttingum, en nota tómstundir og hvíld frá skyldustörfum í einveru 

sveitalífsins, til fræðslu og sameiginlegrar ánægju“ (Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson, 

2003). 

 

4.11.2 Fræðslustefna UMFÍ 

     Fræðslustefna UMFÍ byggir á einkunnarorðunum ræktun lýðs og lands og tekur til 

menningar, íþrótta og umhverfis. Þau gildi sem einkenna hana eru heiðarleiki, heilbrigði, 

traust og virðing. Í nútímasamfélagi er nauðsynlegt að vekja fólk til umhugsunar um 

mikilvægi heilbrigðs lífstíls, fjölbreytileika þjóðfélagsins og virðingu fyrir umhverfinu. 

Samvera fjölskyldunnar, ungs fólks og eldri kynslóða er þýðingarmikil til að nýta fortíðina 

sem veganesti inn í framtíðina. Mikils virði er að skapa vettvang til að efla félagsþroska, 

samskiptahæfileika og læra gildi þess að starfa með öðru fólki að sameiginlegum markmiðum 

(heimasíða Ungmennafélags Íslands, 2011). 

 

4.12 Kvenfélagið Fjóla 

     Kvenfélagið Fjóla var stofnað 5. júlí 1925. Stofnendur  voru 11 konur. Sátu þær í fyrstu 

stjórn félagsins. Þetta voru, Anna Guðmundsdóttir Hábæ, Guðríður Andrésdóttir Landakoti, 

Guðrún Egilsdóttir Austurkoti, Guðlaug Pétursdóttir Nýabæ,  Aðalbjörg Ingimundardóttir 

Minni-Vogum, Vilhelmína Þorsteinsdóttir Minni-Vatnsleysu, Guðrún Þorvaldsdóttir Höfða, 

Kristín Jónsdóttir Minni-Vogum, Guðný Jónasdóttir Naustakoti, Sólveig Jónasdóttir 

Suðurkoti og Þuríður Halldórsdóttir Halakoti. Markaði stjórn þessi, stefnu félagsins og hefur 

verið reynt að halda í hana í gegnum árin. Fyrstu 20 árin voru félagsgjöld fjórar krónur á ári.  

Ýmis mannúðarmál og efling heimilisiðnaðar var ofarlega í hugum félagskvenna fyrstu árin. 

Á meðan sjúkratryggingar og almennar tryggingar voru ekki fyrir hendi safnaði félagið oft fé 

til að hjálpa fólki bæði til að komast á sjúkrahús og eins heima fyrir þar sem erfiðleikar voru. 

Fyrsta veturinn sem félagið starfaði eða 1926 sá það um matreiðslunámskeið og var það fyrsta 
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sinnar tegundar á Suðurnesjum. Var það haldið á Stóru-Vatnsleysu og stóð það yfir í  viku. 

Flestar ógiftar stúlkur í Hreppnum eldri en 16 ára sóttu námskeiðið. Námskeið þetta þótti hinn 

mesti fengur (Hanna Helgadóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). 

Helstu fjáraflanir á þessum tíma voru hlutaveltur og oftast dansleikir þar á eftir. Seinna 

kom jólabasar, sem ávallt var glæsilegur. Þar voru allskyns vörur sem konur gerðu til dæmis 

vettlingar, sokkar, jólaföndur og margt fleira.  

Kvenfélagið byggði samkomuhúsið Kirkjuhvol með ungmennafélaginu Þrótti árið 1932 og 

var starfsemi beggja félaga þá þar. Seinna meir eignuðust félögin  svo hlut í Glaðheimum sem 

var samkomuhús Sveitarfélagsins í áraraðir (Hanna Helgadóttir, munnleg heimild, 2. 

desember 2011).  

Árið 1978 sendi þáverandi hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps kvenfélaginu bréf þess 

efnis að óska eftir samstarfi um rekstur dagheimilis að Sólvöllum. Tóku þær jákvætt í málið 

og var kosin nefnd sem skipuð var, Önnu Ingólfsdóttur, Ingu Hannesdóttur, Guðnýju 

Snæland, Huldu Kristinsdóttur og til vara Hallveigu Árnadóttur. Lagði félagið fé til 

heimilisins eftir efnum og ástæðum hverju sinni. Árið 1968 gaf Egill Sæmundsson frá 

Austurkoti kvenfélaginu Aragerðið að gjöf og var það ætlað fyrir skrúðgarð. Egill stofnaði 

sjóð með 50.000kr þar sem að kvenfélagið sá um að halda skrúðgarðinum  við.  Í dag sér 

sveitarfélagið um það og hefur gert hann að glæsilegum skrúðgarði en kvenfélagskonur eiga 

garðinn samt sem áður (Hanna Helgadóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). 

Fyrsti sjóður kvenfélagsins var  stofnaður 1928 og var það minningarsjóður um þrjá 

sjómenn er drukknuðu hér á vetrarvertíð og skal honum varið til að styrkja þá sem misst hafa 

fyrirvinnu sína (Hanna Helgadóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). 

Kvenfélagið Fjóla er eitt að stofnfélögum kvenfélagssambands Gullbringu og Kjósarsýslu  

og hefur alltaf átt konu í stjórn þess félags. Stjórnarskipti í kvenfélaginu Fjólu voru og eru 

fátíð. Sérstaklega formannaskipti. Fimm formenn hafa verið frá upphafi. Fyrsti formaður 

félagsins var Anna Guðmundsdóttir. Í dag er Hanna Helgadóttir formaður og hefur verið það 

síðast liðinn átta ár (Hanna Helgadóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). 

Starf kvenfélagsins hefur snúist um fjáröflun til þess að mæta kostnaði af fræðslu, 

menningar og líknarmálum í sveitarfélaginu. Fjár hefur verið aflað með ýmsu móti til dæmis 

með kökubasar, blómasölu, erfidrykkjum, konukvöldum og þorrablótum svo eitthvað sé nefnt. 

Í gegnum árin hefur kvenfélagið verið mjög gjarnt á að gefa gjafir. Leikskólanum 

Suðurvöllum er gefin peningagjöf fyrir hver jól til bókakaupa. Útskriftargjafir hafa verið 
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gefnar grunnskólanum við útskrift ár hvert. Einnig hefur félagsmiðstöðin, íþróttahúsið, 

Kálfatjarnakirkja og félagsstarf aldraðra fengið ýmsar gjafir. Kvenfélegið hefur styrkt 

fjölskyldur sem eiga erfitt eða hafa lent í fjárhagslegum áföllum. Einnig á kvenfélagið eitt 

fósturbarn á Indlandi (Hanna Helgadóttir, munnleg heimild, 2. desember 2011). 

Kvenfélagið Fjóla er undir Kvenfélagasambandi Íslands. Þótt margt hafi breyst í þeirra 

starfi og áherslum undanfarin ár, er grunnurinn og hugmyndafræðin, sem KÍ byggði frá 

upphafi, óbreytt.  

 

4.12.1 Helstu markmið Kvenfélagasambands Íslands í dag eru:  

 Að standa vörð um hag og heilsu íslenskra heimila 

 Fylgjast með opinberum ákvörðunum í uppeldis- og fræðslumálum, heilbrigðis- og 

tryggingamálum, skatta-, atvinnu- og launamálum. 

 Taka afstöðu til jafnréttis-, mannréttinda-, ræktunar- og umhverfismála. 

 Vinna að neytendamálum með starfrækslu Leiðbeiningastöðvar heimilanna. 

 Að stuðla að aukinni samvinnu kvenna, efla félagsvitund þeirra og vinna að málum 

sem félagsheildin ákveður hverju sinni 

 Sameina og samræma starfsemi aðila landssambandsins. 

 Vinna að fræðslustarfsemi með útgáfu, fundum, ráðstefnum og námskeiðum. 

 Hafa umsjón með framkvæmd ýmissa mála sem Alþingi og ríkisstjórn fela 

sambandinu 

 Að vinna að stefnumálum Norrænu kvennasamtakanna (NKF) og 

Alþjóðasambands dreifbýliskvenna (ACWW) svo sem kostur er hverju sinni 

(heimasíða Kvenfélagasambands Íslands, 2011).  
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5. Niðurstöður og umræður 

Ljóst er að tómstundir eru yfirgripsmikið hugtak sem mjög erfitt er að skilgreina. 

Greinilegt er að margt er í boði í þessu litla samfélagi. Ásamt þeim tómstundum sem taldar 

voru hér upp geta íbúar sveitarfélagsins einnig státað sig af glæsilegu íþróttahúsi og sundlaug. 

Einnig eru frábærar gönguleiðir í bænum sem eru upplýstar. 

Þegar litið er yfir sögu félagsmiðstöðvanna Borunnar og Álfagerðis er fremst að nefna 

þessi flottu húsnæði sem hýsa miðstöðvarnar. Ekki eru öll bæjarfélög svo heppinn, sérstaklega 

á tímum sem þessum sem hafa svona flotta aðstöðu. Það er greinilegt að mikið er í boði fyrir 

unga sem aldna. Það sem er eftirtektarvert, eða það sem situr eftir, eru þessi öru mannaskipti 

og rót á starfseminni. Það segir sig nánast sjálft að mikið rót á starfssemi hefur slæm áhrif á 

starfið sjálft. Það kostar líka sitt að vera sífellt að þjálfa upp nýtt starfsfólk. 

Umfjöllunin um Sveitarfélagið Voga sýnir það að gjarnan hafa verið átök í kringum starf á 

vegum sveitarfélagsins í þessum málaflokki. Fólk virðist ekki hafa haft sameiginlega sýn á 

það hvert skuli stefna, má það greinilega sjá út frá örum mannabreytingum og átökum þar í 

kring. 

Í yfirferð yfir sögu félagsheimilisins Glaðheima  má sjá að starfssemin þar hefur snert líf 

margra  í sveitarfélaginu og húsið verið mikilvægt fyrir bæjarbrag og mannlíf í bænum.  

Óhætt er  að segja að annar hver maður í sveitarfélaginu á sér minningu þaðan.  

Félagasamtökin koma sterk inn í umræðunni um frítímann. Mun fleiri félagsmenn eru í 

hinum ýmsu samtökum en höfundur gerði sér grein fyrir. Félagasamtökin koma sterk inn fyrir 

aldurshópinn sem er í „miðjunni“. Semsagt hvorki þeir sem falla undir unglingastarf hjá 

félagsmiðstöðinni Borunni eða eldri borgarastarf hjá félagsmiðstöðinni Álfagerði. 

Á tímum tækninnar eiga félagsmiðstöðvar og félagasamtök oft undir högg að sækja.  

Tölvuleikir, ótal sjónvarpsrásir og ýmis önnur netnotkun eins og facebook  sem er að tröllríða 

samfélaginu. Allt tekur þetta tíma frá fólki svo og margskonar menningarstarfsemi önnur.  Þó 

vitum við flest, að fátt er meira gefandi en að vera félagsmaður í öflugu félagi, þar sem við 

fáum tækifæri til að starfa með góðu fólki og stefna að ákveðnum markmiðum, samfélagi 

okkar til góðs.  Það er alveg ljóst að virk og öflug félagasamtök eru nauðsynleg í hverju 

bæjarfélagi, því við njótum öll góðs af á einn eða annan hátt. Verkefni þetta, sýnir að 

Sveitarfélagið Vogar stendur ágætlega hvaða frítímastarf varðar og byggir á ágætum og 

traustum grunni.  
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