


Náttúran
Á Sólheimum er náttúrunni sýnd virðing og leitast við að vernda náttúrulega ferla og stuðla að umhverfisvernd eins og frekast er unnt.

Byggðin
Á Sólheimum er sjálfbær byggð þar sem tengsl náttúru, mannlífs og byggðar eru sterk. 

Atvinnulífið
Á Sólheimum er atvinnustarfsemi byggð á lífrænni ræktun, garðyrkju og matvælaframleiðslu, handverki og iðnaði úr náttúruafurðum
auk náttúru- og heilsutengdri ferðaþjónustu. 

Menningarlífið
Á Sólheimum er öflugt menningarlíf tengt fjölbreyttum listgreinum ásamt umhverfistengdri fræðslustarfsemi
sem styrkir tengsl samfélagsins bæði inn á við og út á við. 

Samfélagið
Á Sólheimum er samheldið og fjölbreytt samfélag þar sem ríkir traust og virðing milli manna og íbúum og gestum líður vel.
Hver einstaklingur er mikilvægur og hefur hlutverki að gegna í samfélaginu.
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Markmið Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggð fólks
sem leggur áherslu á ræktun manns og náttúru. 

Lögð er áhersla á eigin matvælaframleiðslu, byggingar í sátt við náttúruna,
eigin orkuöflun, lífræna ræktun, vinnslu afurða úr náttúrulegum efnum og endurvinnslu.

Atvinnustarfssemi samfélagsins tekur mið af efnahags- og félagslegum áhrifum á samfélagið
og viðheldur sátt við náttúruna. 

Sólheimar starfrækja félagsþjónustu fyrir fólk með fötlun þar sem einstaklingum er veitt
þjálfun og leiðsögn með það að markmiði að gera einstaklingum kleift að lifa eðlilegu lífi
og hasla sér völl í samfélaginu þar sem hverjum og einum vegnar best. 

Óðinn Helgi Jónsson
Ólafur G. Gústafsson
Ómar Einarsson
Pétur Sveinbjarnarson
Sigríður J. Friðriksdóttir
Sverrir Berg Steinarsson
Sr. Valgeir Ástráðsson
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson

Á Sólheimum er byggð með skýra og jákvæða ímynd sveitaþorps þar sem mannvirðing er í öndvegi.



Flestir sem heimsækja Sólheima lýsa yfir undrun á fjölbreyttu starfi sem fram fer í 
byggðahverfi þar sem aðeins um eitthundrað einstaklingar eru með fasta búsetu. 
Sérstaða Sólheima felst i fjölbreytni í atvinnu-, menningar- og umhverfismálum. 
Stefna forráðamanna undanfarna áratugi hefur verið að skapa sem flest tækifæri fyrir 
íbúa Sólheima til að lifa góðu og innihaldsríku lífi í sjálfbæru samfélagi, þar sem 
hver og einn einstaklingur skiptir máli og hefur hlutverki að gegna.
Í heiminum er starfandi yfir tvö hundruð samfélög og byggðahverfi sem þjóna
fötluðu fólki og byggja starf sitt á svipuðum hugmyndum og Sólheimar.
Flestir líta á þessi samfélög sem mikilvægan hlekk í þjónustu við fatlað fólk og um 
leið sjálfsagðan valkost fyrir fatlaða einstaklinga sem kjósa að velja sér búsetu þar. 
Hinn fatlaði á að ráða því sjálfur hvar hann vill búa og kaupa sína þjónustu. Svo er 
ekki hér á landi. Fatlað fólk á Íslandi er enn bundið „átthagafjötrum“ og eftir yfirtöku 
sveitarfélaganna á þessum málaflokki bendir flest til þess að enn hafi verið hert á 
þessum átthagafjötrum. Kjósi fatlaður einstaklingur með lögheimili i Reykjavík að 
flytja t.d. til Akureyrar þarf hann að sækja um leyfi hjá skrifstofu í Reykjavík sem
metur þjónustuþörf hans (þótt viðkomandi ætli ekki að nýta sér þjónustu þess
sveitarfélags) og síðan til skrifstofu á Akureyri, sem metur hvort unnt sé að veita 
viðkomandi þjónustu.
Þá er málum svo fyrirkomið hér á landi að í flestum tilvikum er sami aðili að meta 
þjónustuþörfina, veita þjónustuna og hafa eftirlit með þjónustunni. Þegar málefni 
fatlaðs fólks á Íslandi var á forræði ríkisins var það ríkið sjálft sem var þjónustu-
veitandi og rak eigin þjónustustofnanir. Þegar sveitarfélögin tóku þennan málaflokk 
yfir árið 2011 var breytingin sú að skipt var um kennitölur á kerfinu og sveitar-
félögin tóku yfir. Staðreyndin er hins vegar sú að í þeim löndum þar sem fatlað fólk 
fær viðunandi og góða þjónustu eru það fyrirtæki, félagssamtök eða sjálfseignar-
stofnanir sem veita í vaxandi mæli fötluðu fólki þjónustu, hvort heldur sem
þjónustan er lagalega á forræði (ábyrgð) ríkis eða sveitarfélaga.
Þegar sveitarfélögin tóku yfir þennan mikilvæga málaflokk árið 2011 var því miður 
ekki vandað til verka né stuðst við reynslu og þekkingu þeirra þriggja þjóða sem 
farið höfðu áður þessa leið heldur notuð gamla íslenska aðferðin „að finna upp 

hjólið “. Ekki bætti úr skák þegar kom að hlut Alþingis sem afgreiddi málið með 
hraði líkt og verið væri að setja neyðarlög. Lög um málefni fatlaðs fólks höfðu þá 
ekki fengið heilstæða endurskoðun í nær tvö áratugi. Svo mikið lá á að sjálft
þjónustumatið sá ekki dagsins ljós fyrr en níu mánuðum eftir gildistöku laganna. 
Tekið var upp nýtt þjónustumat sem enginn önnur Norðurlandaþjóð hefur látið sér 
detta í hug að notast við og kostað til þess tugi milljóna króna. Áfram hefur síðan 
verið haldið með bundið fyrir augun með þeim afleiðingum að sveitarstjórnar-
menn gefa nú út yfirlýsingar um að rétt sé að skila málaflokknum aftur til ríkisins. 
Þótt sveitarstjórnarmenn hafi haft ofurtök á Alþingi á undanförnum árum mun ekki 
koma til þess. Ríkið mun fyrr en síðar gefa eftir án þess að leggja mat á það hvernig 
fjármunum er varið. Þjónustusvæðin hér á landi voru lengst af átta en eftir yfirtöku 
sveitarfélaganna eru þau fimmtán eða fleiri en hjá sextíu milljón íbúa þjóð.
Ein helsta röksemdin fyrir yfirtöku sveitarfélaganna var „nærþjónusta“ sem nú hefur 
verið að hluta verið yfirfærð í byggðasamlög sem eru enn fjær þjónustuþegum og 
bera enga pólitíska ábyrgð og eru í raun þriðja stjórnsýslustigið. Skýrasta dæmið er 
ferðaþjónusta fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu. Sá harmleikur verður ekki rakinn hér.
Ég efast ekki um góðan vilja sveitarstjórnarmanna og getu stærstu sveitarfélaganna 
til að sinna þessum málaflokki vel. Undirbúningur og framkvæmd breytingarinnar 
var afleidd og skólabókardæmi um hvernig ekki á að standa að hlutunum.
Ég flyt íbúum, starfsfólki Sólheima, samstarfsfólki í framkvæmdastjórn og fulltrúaráði 
Sólheima innilegar þakkir fyrir ánægjulegt samstarf á árinu. Árið var okkur flestum 
gott og gjöfult. Mikið var um erlend samskipti. Leikfélag Sólheima tók þátt í Evrópu 
verkefni sem og vinnustofur Sólheima. Fjöldi innlendra og erlendra gesta sótti
Sólheima heim.
Á komandi ári verður þess minnst, með ýmsum viðburðum, að 85 ára verða liðin 
frá stofnun Sólheima. Þar ber hæst endurbygging Sólheimahússins. Þrír einstaklingar 
hafa sýnt Sólheimum og íbúum Sólheima þá einstöku velvild að standa straum að 
þeim kostnaði. Þessi bygging verður staðarprýði og bætir aðstöðu íbúa
og starfsmanna.



Búseta er með þrennum hætti:

Sjálfstæð búseta
Meirihluti íbúa býr í einstaklings- eða paraíbúðum. Einstaklingsíbúðirnar eru 53 m2 að stærð 
með sérinngangi og paraíbúðirnar eru 60 – 85 m2 að stærð. Enn fremur er eitt 120 m2 ein-
býlishús. Íbúarnir standa undir heimilishaldi með eigin tekjum og örorkulífeyri. 

Sambýli
Steinahlíð er eina sambýlið á Sólheimum, þar búa 6 íbúar. Heimilisrekstur á sambýlinu
er greiddur af íbúum sem taka þátt í daglegum heimilisstörfum eftir því sem geta
og hæfileikar leyfa. 

Einstaklingsíbúðir með sameiginlegu þjónusturými
Í Bláskógum eru einstaklingsíbúðir með sameiginlegu þjónusturými fyrir níu „heldri“ íbúa 
Sólheima. Þar er sólarhringsþjónusta. Heimilisrekstur er greiddur af íbúum. Starfsmaður hefur 
aðstöðu í húsinu og dvelur þar á meðan á vakt stendur. 

Stoðþjónusta
Íbúar fá læknisþjónustu frá Heilsugæslustöðinni í Laugarási og sækja einnig, eftir atvikum, 
læknisþjónustu til Reykjavíkur og á Selfoss. Sjúkraþjálfari kemur einn virkan dag í viku.
Nuddari, næringarfræðingur, rakari, fótaaðgerðafræðingur, snyrtifræðingur og hárgreiðslukona 
veita einnig þjónustu. Lyfjalausnir sjá um að skammta lyf fyrir þau sem þess þurfa. Fræðslunet 
Suðurlands býður íbúum upp á nám á Selfossi og á Sólheimum. Gott samstarf er við
sálfræðinga, geðlækna, atferlisfræðing, mannspekilækni, listmeðferðaraðila o.fl. 

Félagsþjónusta Sólheima veitir 43 einstaklingum stoðþjónustu og stuðning við 
búsetu, atvinnu og félagsstarf samkvæmt samkomulagi við Árborg, fyrir hönd 
sveitarfélaga á Suðurlandi. Starfsemin er margþætt og snýr stuðningurinn sem 
íbúum stendur til boða að öllum þáttum daglegs lífs, má þar nefna aðstoð við 
heimilishald, persónuleg þrif, fjármál, ýmis konar aðföng, félagslega samveru og 
margt fleira. Markmiðið er að auka færni og sjálfstæði íbúanna og veita einstak-
lingsbundna þjónustu. 

Meðalaldur
og kynjadreifing íbúa:
Meðalaldur: 56,7 ár
Aldursdreifing: 24 ára til 76 ára
Konur: 22
Karlar: 21

Jóhanna Hildiberg Harðardóttir var forstöðumaður félagsþjónustu framan af ári,
en Jóhanna Magnúsdóttir tók við því starfi í byrjun nóvember 2014.
Guðrún Jóna Kristjánsdóttir starfaði sem þroskaþjálfi.



 

Í kertagerð Sólheima hafa verið útbúin handunnin kerti úr hreinu 
bývaxi og paraffíni um margra ára skeið til notkunar innandyra.  
Úr kertaafgöngum, sem gefnir eru til kertagerðarinnar víðsvegar
af landinu, eru búnar til ýmsar stærðir og gerðir af útikertum.
Auk þess er endurunnið kertavax notað, ásamt hænsnaneti, við 
gerð margs konar skúlptúra og nytjahluta t.d. aðventukransa,
karfa og fleira sem notað er svo til skreytinga. Skermar fyrir teljós 
eru búnir til úr vaxbornum myndum eða servíettum.
Auk þess eru búin til ljósker úr vaxi. 

Sem lið í sýningu kertagerðarinnar fyrir menningarveisluna 2014 útbjó kertagerðin ævintýragarð
úr hænsnaneti og vaxi þar sem voru til staðar álfar, tröllskessur og margskonar furðuverur og
sköpunargleðin fékk að njóta sín.
Útbúið var nýtt kertamót á árinu sem gert er eftir trjástofni frá Sólheimum. 
Námskeið var haldið í jólaskreytingum fyrir heimilisfólkið á Sólheimum til mikillar gleði
allra sem þátt tóku.                                                            Verkstjóri kertagerðar er Erla Thomsen.

Áherslur trésmiðjunnar á árinu voru lagðar á að vinna með 
höggmyndir í þrívídd með þerapískri nálgun sem vinnu- og 
kennsluaðferð. Unnið var með teikningar og liti og markvisst 
reynt að leysa upp vanabundnar og fastlæstar venjur í formi
og litum. Í þessum æfingum voru æfðar teikniaðferðir og
athuguð form og útlit á húsum, fólki, húsdýrum og trjám.
Hús, fólk, hestar og tré voru því smíðuð eftir teikningum starfsmanna og sýnd á sumarlista-
sýningu Sólheima í Ingustofu.
Seinni hluta ársins var unnið að verkefninu „Akureyri og New York“ – „Hús og Borg“, hannað 
undir áhrifum Gísla Halldórssonar Sólheimabúa á ferðalagi sínu í New York.
Starfsmenn pússuðu og lituðu byggingarform stórborgarinnar og smábæjarins. Auk þessa var 
unnið með afgangstrébúta í abstrakt formum í ýmsum stærðum og litum ætlaðir sem þroska-
leikföng eða þroskaþrautir.
Árið 2014 störfuðu 7 einstaklingar í trésmiðju ásamt verkstjóra. 
                                                                                Verkstjóri trésmiðju var Sigurgeir Þórðarson
                                         en hann leysti Christelle Bimier af, meðan hún var í barnsburðarleyfi.

Fjölbreytni ræður ríkjum í listasmiðjunni. Auk myndsköpunar á 
striga og pappír sem er stór þáttur í starfsemi vinnustofunnar, er ull 
þæfð, saumað út, gengið frá póstkortum og pappamassaskálarnar 
sem alltaf eru í vinnslu. Á árinu var byrjað að mála með
olíulitum, efnið hentaði einkar vel og kallaði fram mikla vinnugleði.
Snemma árs tók listasmiðja þátt í samsýningunni „Af hjartans list“ í Menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi. Á sýningunni sýndu 15 listamenn frá Sólheimum fjöldann allan af fallegum 
listaverkum.  Þátttakendur listasmiðju voru Edda og Hanný með þekjuliti á pappír, Helga og 
Pálína með málverk, Ólafur H. með skúlptúr, Sísí með olíupastel á pappír og Tobba með blýant 
og litakrít á pappír. Í sumarsýningunni „Litagleði“ á vegum Menningarveislu Sólheima tóku þátt 
þær Edda, Hanný, Helga og Pálína þar sem þær sýndu málverk. 
                                                                     Verkstjóri listasmiðju er Ólafur Már Guðmundsson.

Á vefstofu er markvisst unnið að því að draga fram og nýta þá 
listrænu hæfileika sem starfsmenn hennar búa yfir. Árið 2014
störfuðu 11 starfsmenn á vefstofu ásamt verkstjóra. Helstu störf
á vefstofunni eru vefnaður, útsaumur, prjón, hekl og frágangur
á vefnaðarvöru.  
Nokkrir starfsmenn vefstofu tóku þátt í sýningunni „Af hjartans 
list“ sem stóð frá 15. febrúar til 30.mars í Gerðubergi í
Reykjavík. Nær allir starfsmenn vefstofu tóku svo þátt í

„Litagleði“ sumarsýningu vinnustofa Sólheima í Ingustofu sem haldin var vegna menningar-
veislu Sólheima 2014.                                         Verkstjóri vefstofu er Karen Ósk Sigurðardóttir.

Starfsfólk leirgerðarinnar tók þátt í þremur samsýningum á 
árinu. Safnasafnið á Svalbarðsströnd sýndi blýantsteikningar 
og leirskúlptúra af flugvélum eftir Einar Baldursson.
Í Gerðubergi var sýningin „Af hjartans list“ þar sem Guðrún 
Rósalind Jóhannsdóttir, Kamma Viðarsdóttir og Edda Guðmundsdóttir sýndu leirverk.
Á sumarsýningunni „Litagleði“ í Ingustofu voru ýmiskonar skálar, vasar og skúlptúrar
og t.d. fugl í morgunleikfimi.
Kaffistellið fyrir Grænu könnuna var áfram í framleiðslu og á því njóta sín vel teikningar eftir 
heimilisfólkið. Leirgerðin nýtur þess að eiga góða leirbrennsluofna sem Lionsklúbburinn Ægir 
gaf, bæði rafmagnsofn og rakaofn. Leitast er við að framleiða fallega og eigulega hluti í
leirgerðinni sem starfsfólkið getur verið stolt af.
                                                                               Verkstjóri leirgerðar er Ingibjörg Karlsdóttir.



Brekkukot hefur með höndum matvælaframleiðslu Sólheima. Starfrækt er lífrænt vottað bakarí 
ásamt matvinnslu til fullframleiðslu afurða úr hráefnum sem framleidd eru á Sólheimum.
Brekkukot - Nærandi hefur einnig með höndum rekstur mötuneytis fyrir íbúa Sólheima.
Þar er framreiddur heitur matur í hádegi alla virka daga. Lögð er áhersla á heilnæmi og
fjölbreytni í matargerð. 
Bakaríið er lífrænt vottað og framleiðir bæði brauð og kökur til sölu og neyslu á Sólheimum. 
Þessi starfsemi gegnir lykilhlutverki fyrir starfsemi lífræna kaffihússins Grænu könnunar með
útvegun á kökum og öðru bakkelsi. Unnið var með vöruþróun á árinu með sérstakri
áherslu þróun nýrra umbúða sem taka mið af sjálfbærni og umhverfisvernd.
Brekkukot - Nærandi rekur einnig matvælavinnslu. Þar er lögð áhersla á fullvinnslu matvæla
úr hráefnum sem eiga uppruna sinn að Sólheimum. Má þar nefna vörur eins og salsasósur,
chuntney og sultur. Þessi starfsemi hefur átt undir högg að sækja og unnið hefur verið í
stefnumótun á þessari starfsemi. Vonir standa til að sjá megi afrakstur þeirrar vinnu fljótlega
á næsta ári.
                                      Forstöðumaður Brekkukots - Nærandi var Sölvi Björn Hilmarsson.

Á Sólheimum er rekin verslun sem opin er allt árið. Þar eru seldar framleiðsluvörur Sólheima 
ásamt matvöru og handverki sem unnið er á vinnustofum. Skipulagsbreytingar settu mark sitt á 
starfsemi Völu á seinni hluta ársins. Farið var í umfangsmikla greiningu á vöruframboði og
framlegðarstigi. Uppfærsla á upplýsingakerfi verslunarinnar fór fram með það að markmiði
að auka gæði. Gerðar voru breytingar á birgjum með áherslu á að bæta gæði vöru og lækka
kostnað. Undirbúningur að endurbótum verslunarhúsnæðis Völu hófust á árinu.
Gert er ráð fyrir að verslunin opni í endurbættu húsnæði í apríl 2015.
Græna kannan er lífrænt kaffihús sem þjónar bæði íbúum Sólheima og þeim vaxandi fjölda 
gesta sem sækja okkur heim á hverju ári. Í Grænu könnunni er lögð áhersla á góðar og
heilnæmar veitingar sem framleiddar eru á svæðinu. Á árinu hefur verið lögð áhersla á
rýmkaðan opnunartíma og aukið framboð á kaffidrykkjum. 
Hafist var handa við undirbúning á kaffibrennslu sem staðsett verður í kaffihúsinu. Aðgengi að 
lífrænt vottuðu kaffi í hæsta gæðaflokki er grunnforsenda fyrir því að takmark um lífræna vottun 
kaffihússins náist. Með kaffibrennslunni færist Græna kannan nær því marki ásamt því að geta 
boðið viðskiptavinum sínum uppá fyrsta flokks kaffi.

Forstöðumenn Völu verslun - listhús og Grænu könnunar
voru Ingibjörg Guðjónsdóttir, Harpa Dögg Magnúsdóttir og Jónas Hallgrímsson.



Garðyrkjustöðin Sunna er stærsti lífrænt vottaði framleiðandi á grænmeti á Íslandi. Starfsemin fer 
fram á tveimur svæðum. Annars vegar í glergróðurhúsum sem eru um 3.000 m2 að stærð ásamt 
rúmlega 700 m2 plasthúsi og hins vegar á svæði skógræktarstöðvarinnar Öls. 
Sunna hefur yfir að ráða um tveimur hekturum af matjurtagörðum og hefur þar verið lögð áhersla
á ræktun matjurta til notkunar og sölu á Sólheimum. Helstu framleiðslutegundir Sunnu eru:
Tómatar, agúrkur, paprika salatblöndur og kryddjurtir. Áhersla er lögð á að auka ræktun á
grænmeti í nánustu framtíð með aukinni fjölbreytni. Gerðar hafa verið áætlanir í þá veru sem
ýtt verður úr vör í upphafi næsta árs. 
Jurtastofan er eining undir Sunnu. Þar fer fram framleiðsla og þróun á lífrænt vottuðum sápum,
kremum og öðrum snyrtivörum. Á árinu var áfram unnið að vöruþróun og greiningu markaða. 
Með sérstakri áherslu á fjölgun söluaðila. Nýjar umbúðir voru hannaðar á árinu og gerðar
tilraunir með þær.
                         Forstöðumaður garðyrkjustöðvarinnar Sunnu er Valdimar Ingi Guðmundsson.

Sesseljuhús umhverfissetur er fræðslusetur um umhverfismál og sýningarhús um sjálfbærar byggingar. Þar fer fram alhliða fræðsla um sjálfbærni og
umhverfismál auk málþinga, funda og námskeiða hvers konar. Samstarf við skóla hefur alltaf verið stór þáttur í starfssemi hússins hvort sem það er
við grunn- mennta- eða háskóla.
Á vegum Sesseljuhúss kom fjöldi erlendra háskólastúdenta til náms um lengri eða skemmri tíma. Tekist hefur gott samstarf við erlenda háskóla sem
senda nemendur sína ásamt kennurum til Sólheima og nýta þannig það umhverfi og grunn sem Sólheimar standa fyrir í sjálfbærum lífsstíl.
Aukin ásókn hefur verið ár frá ári frá erlendum sjálfboðaliðum sem vilja dvelja á Sólheimum og leggja samfélaginu lið. Sesseljuhús sér um móttöku
og skipulag sjálfboðaliða sem starfa yfirleitt í eitt ár í rekstrareiningum Sólheima en flestir þeirra koma í gegnum EVS verkefnið sem er á vegum
Evrópusambandsins. Á árinu voru á annan tug slíkra ungmenna að störfum við mjög fjölbreytt störf. Sesseljuhús heldur utanum þá starfsemi,
velur úr hópi umsækjanda og veitir þeim stuðning eins og til að mynda við íslenskukennslu. 
Sesseljuhús hóf m.a. samstarf við Kjartan Bollason kennara við Háskólann á Hólum er varðar kennslu í umhverfisfræðslu á Sólheimum og 
einnig hóf Sesseljuhús samstarf við menntastofnanir á sviði umhverfismála frá Rúmeníu, Póllandi og Slóveníu.  Í tengslum við Menningarveislu Sólheima
var haldin árleg fræðslufundaröð í Sesseljuhúsi með ellefu mismunandi fræðsluerindi sem tengdust umhverfi, náttúru og listastarfi.  Sett var upp sýningin 
Flóra og fána Íslands þar sem teikningar eftir Jón Baldur Hlíðberg voru til sýnis. Einnig var rafbílasýning þar sem gestir voru fræddir um rafbíla og endur-
nýjanlega orku. Sýningin jurtir og plöntur í landi Sólheima var fyrir utan húsið en það er fræðslusýning um þær jurtir og plöntur sem m.a. eru notaðar í 
bakaríinu og jurtastofu.
Mikið starf hefur verið unnið við stefnumótun fyrir Sesseljuhús. Lagt er upp með að minnka áherslu á evrópsk sjálfboðaliðsverkefni en í staðin að auka
samstarf við erlenda háskóla. Einnig hefur verið mótuð stefna um aukna markaðssókn í það sem kallað hefur verið umhverfisvæn ferðamennska 
e. Eco-tourism). Aukin eftirspurn er meðal ferðamanna eftir áfangastöðum þar sem lögð er áhersla á jafnvægi milli ferðamennsku, náttúru og samfélags.
Sesseljuhús hóf á árinu samstarf við ferðaskipuleggjendur sem sérhæfa sig í slíkum ferðum. Ávöxtur þeirrar samvinnu sést vonandi á árinu 2015. Unnið var 
einnig að skipulagningu námskeiðshalds um sjálfbærni sem halda á í apríl á næsta ári. Þar er vonast til að hægt verði að skapa árlegan vettvang fyrir
innlenda sem erlenda aðila um allt sem viðkemur sjálfbærni. Það á að ýta enn undir sérstöðu Sesseljuhúss sem miðstöð þekkingar og fræða í
umhverfismálum. 
Sesseljuhús sér einnig um rekstur á gistiheimilum Brekkukoti og Veghúsum sem eru oftar en ekki nýtt af gestum á námskeiðum eða öðrum viðburðum sem fara fram í Sesseljuhúsi.
Unnið var að því að kynna gistiheimilin betur fyrir tilgreindum markhópum og var lykilþáttur í þeirri kynningu að auka sýnileika starfseminnar á internetinu.
Bakhjarlar Sesseljuhúss árið 2014 voru umhverfis- og auðlindarráðuneytið og Landsvirkjun.     
             Forstöðumaður Sesseljuhúss er Axel Benediktsson



Á liðnu ári var starfið í Sólheimakirkju líflegt og fjölsótt eins og á undanförnum árum.
Guðsþjónustur voru að jafnaði aðra hverja helgi og kirkjuskólinn var vel sóttur og var notast 
áfram við efni af efnisveitu Þjóðkirkjunnar og reyndist það mjög vel í alla staði, áhugavert og 
vandað efni. Föndur, söngur, sögur og gleði var við völd í kirkjuskólanum og þátttakan góð, 
oftast um og yfir 20 manns viðstaddir.
Athafnir í kirkjunni voru 27 árið 2014. Þátttakendur í þeim voru 1504 talsins, eða 56 að
meðaltali. Það er aðeins meiri fjöldi kirkjugesta en árið áður. Tvær hjónavígslur fóru fram í 
kirkjunni, eitt barn var fermt og í starfi sérþjónustuprests voru 4 börn skírð. Kirkjudagur
Sólheimakirkju var haldinn 6. júlí. Staðarprestur sr. Birgir Thomsen þjónaði fyrir altari og
ræðumaður dagsins var Guðmundur Ármann Pétursson framkvæmdastjóri Sólheima.
Fjölmenni var við athöfnina. 
Tónleikar Menningarveislunnar fóru fram að venju í kirkjunni og var oft þétt setinn bekkurinn. 
Sérstakir tónleikar voru í Sólheimakirkju 5. október 2014 þegar japanska tónskáldið og
tónlistarmaðurinn Ryoichi Higuchi ásamt Tatsukuni Uchida, sem lék á gítar, fluttu tónlist
Ryoichi við guðsþjónustu. Þar var blandað saman japanskri tónlist og liðum lútersku
messunnar og myndaðist þannig brú á milli tveggja menningarheima. Mikið fjölmenni var 
við þessa sérstæðu guðsþjónustu, þar á meðal sendiherra Japans á Íslandi, frú Mitsuko Shino. 
Nemendatónleikar tónlistarsviðs Sólheima voru haldnir um haustið, við mikinn fögnuð þeirra er 
á hlýddu. Nokkuð er um það að kórar komi til æfingardaga í kirkjunni og nýti gistiaðstöðu hér 
að Sólheimum. Er það fagnaðarefni fyrir Sólheima þar sem þeir syngja þá gjarnan við messu 
eða halda opna æfingu öllum til ánægju. 
Sá sérstæði atburður átti sér stað 12. september 2014, að jarðneskar leifar þeirra
Sesselju Hreindísar Sigmundsdóttur, Elfars Björns Sigmundssonar og Huldu Hermanns,
voru fluttar úr Fossvogskirkjugarði í kirkjugarð Sólheimakirkju. Þetta var gert í góðu samstarfi 
við ættingja Sesselju, með heimild frá Biskupsstofu og Innanríkisráðuneytinu.
Sólheimar eru ættingjum Sesselju og þá sérstaklega Sigurði E. Kristjánssyni
tengdasyni hennar, þakklát fyrir velvild og skilning í þessu máli.
Sesselja er því vökumaður kirkjugarðsins og þau Elfar og Hulda hvíla við hlið 
hennar eins og þau gerðu í Fossvogskirkjugarði. Það má því með sanni segja 
að þau séu nú loksins komin aftur heim að Sólheimum. Í tengslum við
þennan atburð var haldin sérstök athöfn þann 13. september. Vígslubiskupinn
í Skálholti sr. Kristján Valur Ingólfsson og sr. Birgir Thomsen sáu um athöfnina
í Sólheimakirkju og í kirkjugarðinum, að viðstöddum ættingjum Sesselju, 
íbúum Sólheima og fleiri gestum. 
                                       Sérþjónustuprestur Sólheima er sr. Birgir Thomsen.



Valgeir F. Backman 

1.
Ég hef starfað í nákvæmlega 
10 ár á Sólheimum og tíminn 
líður allt of hratt, nánast til 
vandræða. Áratugur hvað! Í 
dag starfa ég sem félagsmála-
fulltrúi Sólheima.

2.
Sólheimar eru heill heimur 
út af fyrir sig, menningarlegt 
byggðahverfi og
metnaðarfullt samfélag sem 
byggist upp af krafti og frjó-
semi einstaklingsins í nánu 
sambandi við náttúruna.

Þórður Jónsson 

1.
Ég hef starfað á Sólheimum 
í tæpa þrjá mánuði sem 
stuðningsfulltrúi. 

2.
Sólheimar eru í mínum huga 
dásamlegur staður, mann-
líf fjölskrúðugt og fullt af 
tækifærum sem gaman verður 
að taka þátt í.

Reynir Pétur
Steinunnarson 

1.
Ég byrjaði við vinna á Sólhei-
mum um tvítugt (á sjöunda 
áratugnum) sem handlangari, 
í heyskap, garðyrkju o.fl. Í dag 
starfa ég í garðyrkjustöðinni 
Sunnu við garðyrkju.

2.
Sólheimar er mitt heimili og 
jarðmoldin mín þar sem ég 
var settur hérna niður fyrir 63 
árum síðan. Sólheimar er mjög 
vinalegur sólarstaður. Hérna er 
ekki alltaf sól á himni heldur 
sólin býr í hjartanu og gerir 
alla daga bjarta.

Spurningar:
1. Hvað ertu búinn að vinna lengi á Sólheimum
 og við hvað starfar þú í dag?
2. Hvernig myndir þú lýsa Sólheimum í stuttu máli?

Vilhjálmur
Guðmundsson

1.
Ég er búin að vinna í tæpt 
hálft á Sólheimum í Ingustofu 
við leirgerð og í listasmiðju.
 
2.
Hérna ríkir mikill fjölbreyti-
leiki í starfi og leik. Það er 
mjög gott og gefandi að búa 
og starfa  í sveitinni þar sem 
ég er mikill áhugamaður um 
náttúruna.



Sólheimaleikhúsið
Flestir íbúar Sólheima tóku þátt í leikfélagstarfinu á árinu. Sýningin ársins 2014 var Lorca og Skógarakonan í leikgerð Eddu Björgvinsdóttur. Leikfélagið var 
í samstarfi við AFANIAS frá Madríd þar sem Spánverjarnir túlkuðu íslenska náttúru og krafta hennar í mögnuðu danshlutverki og Sólheimahópurinn túlkaði 
menningu Spánverja með því að nýta verk og persónu Federico Garcia Lorca. Frumsýning var á sumardaginn fyrsta á Sólheimum með nokkrum sýningum í 
kjölfarið, þá var sýnt í Þjóðleikhúsinu og að lokum í Míra leikhúsinu í Madríd á Spáni. Fullt var út úr dyrum á öllum sýningum þetta einstaka leikár. 
Leikfélag Sólheima byggir á traustum grunni. Fyrsta leiksýningin á Sólheimum var sett upp árið 1931 og hefur leikfélagið starfað óslitið síðan. Leikfélagið hefur 
tekist á við fjölbreytt verkefni eftir innlenda og erlenda höfunda. Leikfélag Sólheima er einstakt, þar sem koma saman ungir sem aldnir ,fatlaðir sem ófatlaðir 
og hver einstaklingur hefur hlutverki að gegna.

Tónlistarstarf
Tónlistarstarfið á Sólheimum 2014 var í höndum Lárusar Sigurðssonar tónlistarkennara og hljóðfærasmiðs eins og undanfarin ár.
Áhersla er lögð á einstaklingsframtakið og að hver og einn nemandi fái notið sín á sínum eigin forsendum. Við kennsluna notast Lárus
við sín eigin hljóðfæri sem hann hefur hannað og smíðað með þarfir einstaklingsins í huga. Lárus sækir kennsluaðferðir sínar í
hugmyndafræði Rudolf Steiner þar sem áhersla er lögð á listræna hæfileika, áhugasvið og skapgerð einstaklingsins.
Tónlistarstarfið var blómleg á árinu, það voru haldnir þó nokkrir nemendatónleikar í Sólheimakirkju, þar sem spilað var og sungið
af hjartans lyst. Grunnur var lagður að hljóðupptöku á verkum tónlistarnemenda. Sú afurð mun líta dagsins ljós sumarið 2015
og vera formlega gefin út sem geisladiskur tónlistarnemenda Sólheima. 

Fjölheimar Selfossi
Um 30 manna hópur frá Sólheimum stundar nám hjá Fræðsluneti Suðurlands á hverri önn enda fjölmörg og fjölbreytt námskeið þar í boði
sem miða að þörfum hvers og eins. Dæmi um námskeið eru mál og tjáning, matreiðsla, tölvur, lestur og ritun, enska, tónlist, smíði og margt fleira.



Undanfarin tvö ár hafa Sólheimar tekið virkan þátt í alþjóðlegu samvinnuverkefni sem kallast 
ART-is. Yfirskrift þessa verkefnis er: Einstaklingurinn og sjálfsþroski hans gegnum listirnar
(e. ART-identity and self improvement). Tilgangur þess er að vekja athygli á stöðu fatlaðra í
samfélaginu og gera listsköpun þeirra sýnilega á hinum alþjóðlega vettvangi. ART-is nýtur 
stuðnings frá Evrópusambandinu. 
Ýmis samtök og stofnanir taka þátt í þessu verkefni sem öll
eiga það sameiginlegt að vinna ötullega að listsköpun, 
þerapíum og menningartengdum uppákomum.
Þær þjóðir sem koma að þessu verkefni eru Belgía,
Finnland, Spánn, Pólland, England, Tyrkland, Malta
og Ísland.
Sólheimar hafa undanfarið sótt þessi samtök og stofnanir 
heim og kynnt sér liststarfsemi þeirra í þaula. Sviðslistirnar 
eru í hávegum hafðar. Belgar leggja t.d. mikið upp úr
leiklistarþerapíu, Englendingar sérhæfa sig í rokki og pönki 
og Spánverjar sérhæfa sig í danskennslu. Nú síðast nutu 
Sólheimar gestrisni Pólverja en þar léku þátttakendur frá 
Sólheimum m.a. í tveimur stuttmyndum
og fluttu jafnframt nokkur sönglög á lokahátíðinni. 
ART-is verkefninu lýkur á Möltu í júní 2015 með tveggja daga listahátíð
þar sem afrakstur verkefnisins verður kynntur gestum og gangandi.
ART-is hópurinn mun þar m.a. standa fyrir leiklistarsýningu, tónleikum
og TED-fyrirlestrum. 



Sumarsýning kertagerðarinnar að þessu sinni hlaut 
nafnið Gleðigarður þar sem ævintýragarður með
kertaskúlptúrar úr hænsnaneti, vaxi, kertastubbum, 
garni og hampi fengu að njóta sín fyrir utan kerta-
gerðina þar sem voru til staðar álfar, tröllskessur og 
margskonar furðuverur. Þarna var mikil sköpunargleði 
í gangi. Kertaskúlptúrarnir voru samstarfsverkefni allra 
í kertagerðinni.

Menningarveisla Sólheima stóð yfir allt sumarið 2014 og komu fjölmargir gestir á Sólheima 
á listsýningarnar sem opnar voru alla daga, tónleikana sem haldnir voru hverja helgi og á 

skemmtilegar uppákomur. Þetta árið var áherslan lögð á umhverfisfræðslu úti í nátttúrunni 
með atburðum eins og degi hinna villtu blóma, jóga úti í náttúrunni, lífræn ræktun, 

býflugnarækt, vistvænar byggingar, Tröllagarður, aquaphonics og vistmenning.
Menningarveislan endaði á lífræna deginum og á sama tíma var tónleikahaldið toppað 

með stórtónleikum Ragnars Bjarnasonar og Þorgeirs Ástvaldssonar.
Listasýningarnar menningarveislu 2014 voru þrjár þetta árið.

Litagleði er samsýning starfsmanna listasmiðju,
leirgerðar, smíðastofu og vefstofu Sólheima og 
var haldin í tilefni af menningarveislunni.
Öll listaverkin voru samvinnuverkefni listamanns
og verkstjóra eða starfsnema. Verkin voru öll til sölu
og voru flest verkin seld í lok menningarveislunnar.

Ljósmyndaverkið „Fyrst og fremst er ég“ eftir Sigríði
Ellu Frímannsdóttur samanstendur af portrettmyndum
af tuttugu og einum einstaklingi með Downs heilkennið 
á aldrinum 9 mánaða til 60 ára. Ástæðan fyrir
þessum tiltekna fjölda er sú að einstaklingar með
Downs heilkenni hafa aukaeintak af litningi 21.
Kveikjan að verkefninu hjá Sigríði var m.a. viðtal sem 
hún heyrði í útvarpinu um siðferðisleg álitamál þess 
að nýta sér tæknina til þess að velja einstaklinga, einn 
frekar en annan til þess að vera til.





Boccia
Þjálfari íþrótta- og bocciaæfinga er Emilía Jónsdóttir íþróttakennari. Um 10 manna hópur æfir 
leikfimi og 25 manna hópur æfir boccia reglulega 1-2 sinnum í viku. Vinamót Suðra og Gnýs 
var á Selfossi á árunu í íþróttahúsinu Iðu og mikill stemning var í hópunum sem voru blandaðir 
saman og keppt var þannig að allir voru sigurvegarar á þessum mótum. Einnig var farið á
bocciamót á Seyðisfirði. 
Eftir langar og strangar bocciaæfingar í lok tímabils var ákveðið að breyta hressilega til og halda 
heimsmeistaramót einstaklinga á Sólheimum þar sem skipt var í tvær deildir: Deild 1 og deild A. 
14 einstaklingar voru í hvorri deild sem spiluðu allir á móti öllum. Þetta tók tvær vikur en keppt 
var bara á æfingatímum. Þetta var einstaklega spennandi og skemmtilegt mót. 
Úrslitin voru eftirfarandi: 
Deild 1. Bronsverðlaun hlaut Helga Alfreðsdóttir, silfurverðlaun hlaut Pálína Erlendsdóttir og 
gullverðlaun og farandbikar vann Hanný María Haraldsdóttir. 
Deild A. Guðrún Rósalind Jóhannsdóttir hlaut brons, Erla Björk Sigmundsdóttir hlaut silfur og 
Leifur Þór Ragnarsson vann gullið. 

Leikjanámskeið
Um sumarið var íþrótta- og leikjanámskeið fyrir öll börn í sveitafélaginu. Tíu börn að meðaltali 
sóttu námskeiðið hverju sinni sem stóð í ellefu vikur og var alla virka daga. Sumarnámskeiðin 
eru styrkt af Grímsnes- og Grafningshreppi. Á námskeiðinu var boðið uppá ýmsa fræðslu. Farið 
var í fjölbreytta leiki inni og úti, boltaleiki útá túni, náttúruskoðun, skógarferðir, klifrað í trjám, 
blómaskoðun, gönguferðir og aðra útivist. Dagskráin var stundum innandyra þegar illa viðraði 
og þá var leirað hjá Ingibjörgu í leirgerðinni, kerti búin til hjá Erlu í kertagerðinni og íþrótta-
leikhúsið var stundum heimsótt með öllum sínum afþreyingarmöguleikum. Úti var unnið með 
pappírsbátagerð og farið í lækinn, flugdrekagerð, fatasund, þrautabraut, flóðahringur, bíó í
Sesseljuhúsi og margt fleira. 
                                            Stjórnandi leikjanámskeiðsins árið 2014 var Hólmfríður Frostadóttir.

Sólheimahlaupið
Sólheimahlaupið fer fram á hverju ári og á árinu var það laugardaginn 27. september
Í hlaupinu gátu einstaklingar og hópar valið sér vegalengd frá 9 km upp í 24 km. Hægt var að 
ganga, hlaupa eða hjóla. „Frískir Flóamenn“  veita framfarabikarinn á sama tíma. Gísli Halldórs-
son fékk bikarinn þetta árið. Gísli gengur mikið og flesta daga, ef þú vilt vita hvernig veðrið á að 
vera næstu daga þá spyrð þú Gísla. Að auki var Kristjáni Má Ólafssyni afhent hvatningaverðlaun 
fyrir einstakan og ákveðin vilja í að halda ótrauður áfram, að heilsa að skátasið og brosa þrátt 
fyrir áfall sem leiddi til þess að hann er kominn í hjólastól. Áfram „Diddi Lói” þú ert skáti númer eitt. 

Allt íþróttastarf á Sólheimum er undir stjórn Íþróttafélagsins Gnýs.
Ávallt er stefnt að því að hafa starfið sem fjölbreytilegast

svo að flestir íbúar, blandaður hópur fatlaðra og ófatlaðra,
geti tekið þátt í því sem þeir hafa áhuga á og gaman af.

Það var margt í gangi á árinu eins og t.d.leikfimi, tækjasalur,
boccia, sund, göngur, hlaup, hjólatúrar og dans. 

Kvennahlaupið
Laugardaginn 14. júní var Kvennahlaupið að venju haldið
á Sólheimum. Lagt var af stað frá kaffihúsinu Grænu
könnunni kl. 11:00. Tvær vegalengdir voru í boði, 2,5 km
og 5,0 km. Að loknu hlaupi fengu þátttakendur afhentan
verðlaunapening, auk þess sem boðið var upp á lífrænt
ræktað grænmeti frá garðyrkjustöðinni Sunnu og svalandi
Kristal frá Ölgerðinni Agli. Engin er upphitunin án þess að Kristján Már komi þar að, auk þess 
sem hann afhendir konunum verðlaunapeninginn að hlaupi loknu.

Sundlaug Sólheima
Sundlaug og heitur pottur eru ávallt vel nýtt enda aðstaðan til fyrirmyndar eftir breytingar sem 
voru gerðar á aðstöðu og merkingum sundlaugarinnar. Ásamt almennri notkun íbúa Sólheima 
eru skipulagðar sundæfingar og vatnsleikfimi fyrir íbúa Sólheima.

Svarti Pétur
Svartapétursmótið fór fram 27. september á árinu og vann hún
Guðrún Rósalind Jóhannsdóttir spilið í þriðja árið í röð,
Sigurður Gíslason var í öðru sæti og Rúnar Magnússon í því þriðja.
Er ekki komið nóg elsku Rósý!!

Heimsóknir
Bifhjólasamtök Suðurlands „Postularnir“ koma í árlega heimsókn og leyfa íbúum og gestum að 
fara einn hring eða fleiri um byggðahverfið. Keyrt var um á hámarkshraða og hjólin þanin í
hámark, sem er reyndar bara 15 km á klst! Pálmi og Siggi eru ekki bara jeppa- og hestakarlar,
þeir eru líka mótorhjólatöffarar. 
Með okkar augum komu í heimsókn og tóku upp skemmtilegan þátt um Sólheima snemma í vor.  
Þetta var annar af sex þáttum sem nálgast má á Sarpnum hjá RÚV.



Árið 2014 var með hefðbundnu sniði hjá skátafélagi Sólheima. Skátastarfið á Sólheimum er að 
mörgu leyti hefðbundið og að öðru leyti óhefðbundið að því leyti að það er bara einn flokkur
og er reynt að haga starfinu þannig að allir fái sem mest út úr því óháð getu hvers og eins. 
Skátastarfið snýst að mörgu leyti um að viðhalda barnshjartanu sem er svo stórt í íbúum
Sólheima. Mikil áhersla er lögð á tengingar við önnur skátafélög og er mikið lagt upp úr að
fá heimsóknir til okkar hingað á Sólheima og var engin breyting þar á þetta árið.  

Viðburðir á árinu
Skátafélag Sólheima er afar mikilvægt félagsstarf fyrir íbúa staðarins. Stór hluti af starfinu eru
samskipti við önnur skátafélög sem koma og heimsækja Sólheima og voru kvöldvökur og
samverustundir þónokkrar á árinu. 
Skátamessa var í Sólheimakirkju þann 23. febrúar og var því tengdur við konudaginn.
Þar mætti Ingibjörg Harðardóttir, sveitastjóri Grímsnes- og Grafningshrepps, og hélt
eftirminnilega ræðu í tilefni skáta og konudagsins. Skátakórinn mætti í öllu sínu veldi og
flutti nokkur falleg lög.  Allar konur fengu rós í lok messunnar.  Skátarnir Dos Sardinas komu
og héldu skátafund 29. mars.
Grænir dagar og endurvinnsludagar gengu vel. Sólheimaskátar heimsóttu Úlfljótsvatn um sumarið, 
skoðuðu Sólheimalund og það þurfti sko ekki að vökva, þvílík rigningarskúr!
Skátahópur frá Frakklandi var í viku á skátadögum Sólheima áður en haldið var á landsmót skáta á 
Hömrum á Akureyri. Þeir voru einstaklega skemmtilegir, sungu mörg frönsk skátalög
og elduðu yfir varðeldi í Tröllagarði. Skyndihjálparnámskeiðið var í maí; Skáti er fyrsta hjálp. 
Breskur fatlaður félagsforingi kom og kynnti sér skátastarfið á Sólheimum og fór reynslunni ríkari 
heim. Hópur breskra skáta kom í dagsferð og tók þátt í kvöldvöku. Erlendur Pálsson
félagsforingi skátafélags Sólheima ásamt nokkrum öðrum skátum skunduðu á skátaþing. Ægisbúar 
ákváðu á stjórnarfundi að koma á hverju ári til Sólheima til að styðja við sitt eigið skátastarf sem og 
skátafélag Sólheima. Listaverkadagar og leirofnsverkefnin færðust yfir á næsta ár. 



Vistmenningargarður (e. Permaculture) sem ber
nafnið Tröllagarður er staðsettur í hjarta
Sólheima og er stolt íbúa staðarins.
Garðurinn er öllum opinn og notaður sem
heilunar- og matjurtagarður fyrir íbúa Sólheima. 
Við opnun garðsins var efnt til nafnasamkeppni og kusu íbúar nafnið Tröllagarður. Þar eru 
ræktaðar ýmsar jurtir og grænmeti sem nýta má til matar. Íbúar eru hvattir til þess að mæta 
í garðinn og vinna, enda er garðyrkja mjög heilandi og nærandi iðja. Hægt er að sækja sér 
kryddjurtir, baunir, salat eða tómata í kvöldmatinn. Yfir sumartímann sækir kaffihúsið Græna 
kannan salat og kryddjurtir í garðinn fyrir gesti sína. Í garðinum eru blóm, stígar, upphækkuð 
beð, bekkir, eldstæði, ljóð, listaverk, álfar og fleira sem að gerir dvöl þar mjög ánægjulega. 
Tröllagarðurinn blómstrar nú sem aldrei fyrr og á stóran þátt í þeirri fallegu ásýnd sem
Sólheimar hafa. Umsjón með garðinum hafa starfsmenn garðyrkjustöðvarinnar Sunnu og
Sesseljuhúss, auk garðálfsins Valgeirs Fridolfs Backman sem er upphafsmaður og sér um
hönnun og skipulag.

Skakkiskóli
Skakkiskóli er hluti af Tröllagarði í dag. Þessi „kofi” er búinn að ganga í endurnýjun lífdaga. 
Hann hefur t.d. verið smíðavinnustofa, geymsla, gæsluvöllur, leikskóli, skóli en Gylfi G. 
Kristinsson fv. skólastjóri Fjölmenntar á Selfossi kenndi þar í tvö ár, kofinn hefur verið heimili 
en Elísabet hin sænska og dóttir hennar Vanja bjuggu í kofanum í eitt ár og elduðu á hlóðum 
fyrir utan á nýunda áratugnum og svo síðustu árin var lítil sem engin starfsemi í húsinu.
Fyrir nokkrum árum fékk skátafélag Sólheima húsið til afnota og notaði fyrir flöskutalningar 
og smiðir sem reistu nýtt gróðurhús fyrir Sunnu notuðu sem verkfærahús og kaffistofu.
Eftir það var ákveðið að færa Skakkskóla inn í Tröllagarð og ákveðið að gera kofann 
upp. Húsið verður vígt sem skátaheimili skátafélags Sólheima 15. ágúst 2015. 

Nú þegar eru í garðinum fjögur ljóðaskilti með ljóðum
eftir Matthías Johannessen, Þórarinn Eldjárn,
Þorsteinn frá Hamri og Vilborgu Dagbjartsdóttur. 

Trjásafn Sólheima var formlega opnað 5 júlí árið 2005 á 75 ára afmæli Sólheima.
Í garðinum eru um 58 tegundir trjáplatna sem nú eru orðnar 9 ára og gaman að sjá
hvernig þær hafa dafnað á þessum árum. Garðurinn er ofan við skógræktarstöðina.

Í garðinum er ráðgert að gróðursetja eitt tré fyrir hvert barn sem fæðist
með lögheimili að Sólheimum. Í deiliskipulagi Sólheima er gert ráð
fyrir þessum trjágarði á milli Bergmálshús og Sólheimakirkju.

Kirkjugarðurinn var vígður 2012 og stendur austan megin við
Sólheimakirkju. Sá sérstæði atburður átti sér stað 12. september 2014,
að jarðneskar leifar þeirra Sesselju Hreindísar Sigmundsdóttur, Elfars Björns Sigmundssonar
og Huldu Hermanns, voru fluttar úr Fossvogskirkjugarði í kirkjugarð Sólheimakirkju.

Garðurinn var formlega opnaður á 70 ára afmæli Sólheima. Í garðinum eru 13 afsteypur 
listaverka eftir frumkvöðla íslenskrar höggmyndalistar frá aldamótum 1900 til 1970.
Stefnt er á að í garðinum verði að finna í eitt verk eftir alla helstu íslensku
höggmyndalistamenn á síðustu öld.

Garðar Sólheima setja sterkan svip á samfélagið, 
fegra staðinn og auka lífsgæði íbúa og þeirra sem 

staðinn heimsækja. Garðarnir eru til fræðslu fyrir íbúa 
og gesti Sólheima og um leið að kynna það einstaka 

samfélag sem Sólheimar eru. 

Undanfarin ár hefur verið unnið við að setja upp Orkugarð til að
sýna möguleika í sjálfbærri orkuöflun og er miðstöð garðsins í Sesseljuhúsi. 
Helstu kennileiti garðsins eru: 
1. Sólarorka – Sólarsellur eru á þaki Sesseljuhúss.
2. Vindorka – Vindmylla er fyrir ofan við Sesseljuhús.
3. Jarðvarmi – Sólheimar hafa sína eigin hitaveitu.
4. Vatnsorka – Virkjunarhjól er við hitaveitu.
5. Líforka – Á Sólheimum er líforka bundin í fallegum skógi en á
staðnum er einnig að finna jarðgerðarvél.



Styrktarsjóður Sólheima og íbúar Sólheima styðja litla byggð í Suður Afríku sem þjónar einstaklingum með sérþarfir. 
Ikhaya Loxolo eða Heimili friðarins er fyrsta heimilið fyrir einstaklinga með þroskahömlun í Elliotdale sem er eitt 
fátækasta svæði Suður Afríku. Þýsk hjón, Alexandra og Michael Guenther, fyrrum starfsmenn Camphill samfélags í 
Suður- Afríku, stofnuðu samfélagið og byggðarhverfið sem mótsvar við þeirri fátækt sem ríkir á svæðinu. Heimilið tók 
formlega til starfa í janúar 2008 þegar fyrstu fimm einstaklingarnir fluttu þangað en dvalarkostnaður þeirra fyrsta árið 
var greiddur með framlagi íbúa Sólheima.
Matti og Valgeir fóru í Víking til Noregs í Nordplus Adault samstarf við Noreg, Finnland og Litháen. Þetta er skapandi 
listaverkefni þar sem hvert land útfærir atriði tengt landi og þjóð og miðlar til hinna. Verkefnið stendur frá 2014 til 2016 
og líkur með lokasýningu. Allir munu hittast næst á Sólheimum í apríl 2015.
Samstarf hélt áfram með góðum árangri við samfélagið Solåkra í Järna í Svíþjóð, vinnustofu í Gardermoen í Noregi og 
Camphill hreyfinguna í Bretlandi. 
Sesseljuhús hóf samstarf við Biotechnical Centre háskólinn í Naklo í Slóveníu þar sem markmiðið var að gefa
kennurum og starfsfólki tækifæri til að kynnast starfsemi hvers annars og gefa nemendum háskólans tækifæri til að
heimsækja Sólheima og stunda starfsnám. Sesseljuhús hóf einnig samstarf við viðskiptaskólann í Lublin í Póllandi.
Kennarar skólans voru að kynna sér leiðir í sjálfbærum viðskiptum og sáu Sólheima sem afbragsdæmi um hvernig
sjálfbærni og samfélag þrífast í sátt við umhverfið.
Stofnuninni Asociatia Viata Alternativa í Rúmeníu hóf samstarf við Sesseljuhús á árinu. Stofnunin hyggst koma á fót 
menntastofnun í Rúmeníu þar sem sjálfbærni er að leiðarljósi. Markmið dvalar þeirra á Sólheimum var að kynna sér 
vistvænt samfélag, sjálfbærar byggingar, lífræna ræktun, umhverfisvernd, umhverfismennt og vistvæna ferðamennsku. 
Samstarf við Cell hefur verið farsælt undanfarin ár en árið 2014 komu þrír hópar á vegum samtakanna, tveir hópanna 
dvöldust í þrjá mánuði og sá þriðji í þrjár vikur. Hóparnir eru samsettir af nemendum í bandarískum háskólum og
kennurum sem eru að fræðast um samfélagið, umhverfismál, sjálfbæra orku, íslensku o.fl. 



Styrktarsjóður Sólheima var stofnaður árið 1986 og starfar samkvæmt 
staðfestri skipulagsskrá. Unnið er að breytingum á gildandi 
skipulagsskrá og ráðgert að leggja þær fram á næsta aðalfundi sjóðsins.

Árið 2011 var gerður samningur við jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Samkvæmt samningnum 
endurgreiðir styrktarsjóðurinn framlög sem Sólheimar hafa fengið úr framkvæmdasjóði 
fatlaðra frá árinu 1959. Á móti afléttir ríkið þeim kvöðum sem gilt hafa samkvæmt lögum á því 
húsnæði sem framkvæmdasjóðurinn lagði fram fé til. Samningurinn gildir til 25 ára. Þá hefur 
styrktarsjóðurinn yfirtekið mestan hluta af viðhaldskostnaði húsnæðis að Sólheimum, sem ekki 
er í einkaeign, sem og greiðslu trygginga og fasteignagjalda.
Stærsta viðfangsefni sjóðsins var endurbygging gamla mötuneytis Sólheima. Tengibygging við 
Sólheimahús var rifinn, en eftir stóð illa farin bygging sem áður hýsti mötuneyti, þvottahús 
og geymslur. Þessi bygging hefur verið endursmíðuð að utan, klædd viði, skipt um glugga og 
sett á hana nýtt þak. Ráðgert er að húsið hýsi í framtíðinni þjónustumiðstöð og félagsaðstöðu. 
Áætlaður kostnaður er um 60 m.kr. Engir opinberir styrkir fást til framkvæmda en öflugir 
bakhjarlar Sólheima hafa kostað þessa framkvæmd.
Auk viðhalds framkvæmda var unnið við að ljúka framkvæmdum við Birkihlíð og 
endurinnréttingu íbúðar í Selhamri (viðbyggingu). Þá lagði sjóðurinn fram 7.5 m.kr. til 
innréttinga í Tómasarsmiðju.

Hlutverk sjóðsins er
Að veita styrki eða lán til verklegra framkvæmda á Sólheimum.
Að veita styrki eða lán til kaupa á verkfærum og áhöldum.
Að veita styrki eða lán til námsdvala á sviði er tengist starfi Sólheima.
Að styrkja ferðalög, sumardvalir og annað frístundastarf íbúa Sólheima.

Sjóðnum er heimilt að kaupa eða byggja og reka félagslegar íbúðir, orlofsíbúðir eða annars 
konar húsnæði. Sjóðnum er heimilt að eiga aðild að atvinnurekstri.
Sjóðurinn annast útleigu og rekstur á íbúðarhúsnæði að Sólheimum.

Íbúðarhúsnæði í útleigu  Atvinnuhúsnæði í útleigu
32 íbúðir.    Ólasmiðja.verkstæði og vinnustofur.
2 sambýli.    Ingustofa, verkstæði og vinnustofur.
9 íbúðaeiningar fyrir heldriborgara.  Sesseljuhús, umhverfissetur og áhaldahús.
4 íbúðir í tveimur raðhúsum.  Tómasarsmiðja, verkstæði, slökkvistöð og
12 einbýlishús.    áhaldahús.

Sjóðir - styrkir
Í samræmi við hlutverk og tilgang sjóðsins eru í umsjón hans fjórir sjóðir (reikningar):

Orlofs- og starfsmenntasjóður
Orlofssjóður var stofnaður á 60 ára afmæli Sólheima árið 1990. Sjóðurinn hefur úthlutað 
styrkjum til orlofsdvalar fyrir rúmar 4 m.kr. Framlög í sjóðinn hafa komið með gjafafé, auk 
fjárveitinga úr styrktarsjóði.
Starfsmenntasjóður var stofnaður árið 2002, er 100 ár voru liðin frá fæðingu Sesselju Hreindísar 
Sigmundsdóttur, og hefur sjóðurinn úthlutað styrkjum að upphæð 1.5 m.kr. Framlög í sjóðinn 
hafa komið frá styrktarsjóðnum og Sólheimum ses. Sjóðurinn úthlutaði á árinu styrkjum til 
hljóðfærakaupa vegna tónlistarkennslu á Sólheimum.
Orlofs- og starfsmenntasjóður hafa verið sameinaðir í einn sjóð.
 
Menningasjóður
Í menningarsjóð er lagt árlegt framlag fyrirtækja Sólheima, Sólheima ses. og styrktarsjóðsins. 
Sjóðurinn hefur fyrst og fremst annast kaup á listaverkum og styrkt menningaviðburði. Árlegum 
tekjum er yfirleitt ráðstafað jafnóðum.
Aðalviðfangsefnið er kostun listaverksins „Sólgátt” eftir Rúrí. Verkfræðistofan Verkís annast 
vinnu við útfærslu listaverksins. Á árinu var lokið við smíði grindar og samið um kaup á gleri. 
Ráðgert er að listaverkið verði formlega afhjúpað á næsta ári, þegar minnst verður 85 ára afmælis 
Sólheima.

Atvinnuþróunarsjóður
Sjóðurinn var stofnaður árið 2004. Í sjóðinn renna 1/3 hluti sölutekna af vörum verkstæða 
Sólheima ses. og síðar hluti hagnaðar af rekstri fyrirtækja Sólheima ses. Vegna erfiðar 
fjárhagsstöðu Sólheima runnu engar sölutekjur til sjóðsins.

Péturssjóður
Sjóðurinn var stofnaður með gjafafé 23. ágúst 2005. Á því ári stóð sjóðurinn fyrir kaupum á 
kirkjuklukkum og orgeli fyrir Sólheimakirkju.
Næsta verkefni sjóðsins var að leggja fram fjármuni vegna gerðar altaristöflu í Sólheimakirkju 
með ámóta hætti og staðið var að orgelkaupum og kaupum á kirkjuklukkum.
  
Styrktarsjóðurinn stóð fyrir tveimur fjársöfnunum á árinu. Söfnunarfé var varið til byggingar á 
nýju anddyri við Sólheimahúsið.
Í kjölfar samnings við Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og samnings Sólheima ses. við sveitarfélög á 
Suðurlandi um þjónustu við fatlaða, hafa verkefni styrktarsjóðsins stóraukist. Í framhaldi býður 
það verkefni stjórnar sjóðsins að yfirfara ítarlega verklagsreglur og framtíðar uppbyggingu og 
rekstur sjóðsins.
Unnur Rán Halldórsdóttir bókhaldsstofunni Stemmu annast innheimtu, bókhald og greiðslu 
reikninga fyrir sjóðinn. Þorvaldur Kjartansson hefur eftirlit með framkvæmdum, Einar Páll 
Bjarnason sér um gerð húsaleigusamninga og Pétur Sveinbjarnarson stjórnarformaður hefur 
umsjón með daglegum rekstri styrktarsjóðsins. Framkvæmdastjóri Sólheima ses. gerir tillögur til 
sjóðsstjórnar um ráðstöfun íbúðarhúsnæðis á Sólheimum.



Tölulegar upplýsingar, miðað við desemberlok 2014

Íbúðarhúsnæði
Sambýli, sérbýli auk íbúða starfsmanna
sem byggð hafa verið á tímabilinu
1932 til ársins 2007 samtals

Þjónustuhúsnæði
Sólheimahús, Vigdísarhús, sundlaug, 
íþróttaleikhús, Græna kannan,
Sólheimakirkja og Tómasarsmiðja samtals

Atvinnuhúsnæði
Gistiheimilið Brekkukot, Ólasmiðja, Ingustofa,
Sesseljuhús, Garðyrkjustöðin Sunna, 
Skógræktarstöðin Ölur og Verslunin Vala samtals 
 
Annað húsnæði
Skakkiskóli, Safnhaugahús, Hitaveituhús, 
Upphæðir 3, Upphæðir 15 og Bergmálshúsið   samtals

Húsnæði á Sólheimum alls

Yfirlit fasteigna

4.504 m2

3.752 m2

5.994. m2

938 m2

15.188m2

      Ár Fjöldi

Meðalaldur heimilisfólks: konur 22, karlar 21 56,7 43

Á launaskrá í desember     94

Meðalaldur íbúa byggðahverfisins í heild  43,9 

Fjöldi íbúa með lögheimili á Sólheimum   92

Fjöldi íbúa með lögheimili
í Grímsnes-og Grafningshreppi    422

Fjöldi íbúa með búsetu á Sólheimum   107

Fjöldi barna 0 til 5 ára og meðalaldur þeirra 2,2 5

Fjöldi barna 6 til 16 ára og meðalaldur þeirra 13,3 3

Meðalaldur barna    1,9 8

Fjöldi heimila að Sólheimum    52

Fjöldi erlendra sjálfboðaliða 
sem dveljast í 6 til 12 mánuði    12

Fjöldi erlendra sjálfboðaliða
sem dvelja skemur en 6 mánuði    5

Í töflunni er stuðst við upplýsingar frá Hagstofu Íslands.



Camphill hreyfingin

Solåkra í Järna í Svíþjóð

Marli í Lübeck í Þýskalandi

GEN - alþjóðasamtök
sjálfbærra byggðarhverfa

EVS – Evrópa unga fólksins

SEEDS sjálfboðaliðasamtökin

Velferðarráðuneytið

Umhverfisráðuneytið

Árborg

Fjölmennt

Bergmál líknar-
og vinafélag

Vinnumálastofnun

Veraldarvinir, AUS

Landsvirkjun

Landsbankinn

CELL - Center for 
Ecological Living and 

Learning

Orkuveita Reykjavíkur

Grímsnes- og 
Grafningshreppur

AFANIAS Madrid


