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Mars-apríl 

SUMARBLÓMA-
LEIKUR 

 
Á döfinni er 
skemmtilegur 
sumarblómaleikur. 
Hann verður kynntur 
fljótlega. 
 
Hildur Þráinsdóttir 
iðjuþjálfi 

29.mars 

GUÐSÞJÓNUSTA 
verður í Sóltúni 
föstudaginn langa 
 kl. 14. Séra Bjarni 
Karlsson sóknarprestur 
predikar. 
 
Jón Jóhannsson djákni. 
 

 
 

 
Fjallað var um niðurstöður Sóltúns í tékkneska gæðamatinu í tímariti 
Samtaka tékkneskra hjúkrunarheimila í seinasta tölublaði ársins 2012. 
Greint er frá því að Sóltún hafi skorað 930 stig af 1000 mögulegum sem er 
besta skor sem hjúkrunarheimili hefur náð með þessu mælitæki á gæðum 
þjónustunnar. 

 

Góugleði í Sóltúni 
 

Góugleði íbúa í Sóltúni og ættingja þeirra verður haldinn 
14. mars 2013 og hefst með fordrykk og forrétt sem borinn er 

fram kl.17.30 í miðju hússins á öllum hæðum 
 

Þema fagnaðarins er:  
hattar, slæður og höfuðskraut 

 

Fordrykkur og forréttir: 
VOR í glasi með cokteilbitum 

Skeljar með rækjumús, ostapinnar, pönnukökur með reyktum laxi, döðlur 
með beikoni, canape snittur 

 
Aðalréttur: 

Steikt lambafille með hasselbachkartöflum, blanceruðu grænmeti, 
vorsalati og bernaisesósu 

 

Eftirréttur: 
Frönsk súkkulaðiterta með marineruðum ávöxtum 

og þeyttum rjóma 

 

 

 
kl. 19:30 hefst skemmtun í samkomusal, 

Ellen Kristjánsdóttir söngkona syngur við undirleik  
Eyþórs Gunnarssonar 

 
Áríðandi er vegna skipulagningar viðburðarins að skráning fari fram í móttöku  

fyrir kl. 15:00 13. mars 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Í tilefni af heilsuvorinu hefur heilsueflingarnefnd starfsfólks ákveðið að hafa 
Sóltúnsleika sem byrja á bocciakeppni, þá pútt og síðast keila . Nú liggur ljóst 
fyrir niðurstöður bocciakeppninnar sem fram fór í salnum miðvikudaginn 
6.mars. Mótið var skipulagt þannig að hver hæð eða starfseining sendi eitt lið 
til keppninnar, samtals 4 lið. En þar sem ekki náðist að mynda lið 1.hæðar 
hljóp boccialið íbúa í skarðið. Í fyrstu umferð vann 3ja hæð stoðdeildina með 
fimm stigum gegn þremur. Annarri umferð lauk með sigri íbúa eftir heita 
keppni við 2.hæð með átta stigum gegn þremur. Úrslitaviðureignin fór fram 
milli 3ju hæðar og íbúaliðsins. Hörð keppni var háð milli liðanna þar sem 
umferðinni lauk með jafntefli svo grípa varð til bráðabana þar sem íbúar 
sigruðu að lokum með fimm stigum gegn fjórum. Sigurliðinu var ákaft fagnað 
og mun verðlaunaafhending fara fram síðar.  
     

 

Vel heppnað þorrablót 
 

 

Yfir 190 manns gæddu sér á 
afar góðum þorramat frá 
Sláturfélagi Suðurlands. 
Hjúkrunarstjórar buðu uppá 
hákarl og brennivín og ekki 
þótti síðra að kjammsa á 
sviðakjömmum og borða 
súran hval. Með minni karla og 
kvenna fóru þau Jón 
Jóhannsson djákni og Guðrún 
Björg Guðmundsdóttir 
gæðastjóri. Ragnar Bjarnason 
sló í gegn með söng og 
gamanmáli. Með honum voru 
hinir frábæru tónlistarmenn 
Björn Thoroddsen sem lék á 
gítar og Jón Rafnsson á bassa. 
 
Blótstjóri var Júlíana Sigurveig 
Guðjónsdóttir hjúkrunarstjóri. 

Ýmsar furðuverur mættu til starfa á öskudaginn sjálfum sér 
og íbúum til skemmtunar. Unga fólkið bankaði líka uppá og 
söng fyrir íbúa. 

Brugðið var á leik á öskudaginn 
 

 

Lið íbúa sigrar lið starfsfólk í bocciakeppni 

Þann 21.febrúar síðastliðinn fóru 
samtals 18 manns (þar af 11 íbúar) 
úr Sóltúni í Iðnó til að sjá leik-
sýningu með leikhópnum Snúði og 
Snældu – Félagi eldri borgara.  
 
Dagskráin innihélt leikritið 
Ráðabruggið og nokkra gaman-
þætti sem stiklað var á milli 
söngatriða, þar sem gestum bauðst 
að taka hraustlega undir í söngnum. 
Verkinu, sem var um 80 mínútur í 
flutningi, var gerður góður rómur. Á 
leiðinni heim rifjuðu menn upp 
margar góðar minningastundir frá 
Iðnó og umhverfi tjarnarinnar.  

Leiksýningin 
Ráðabrugg 

 


