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 16. apríl 

PÁSKABINGÓ 

Bingó verður spilað í 
samkomusalnum 
miðvikudaginn 16. apríl kl. 
14.00. Íbúar Sóltúns eru 
hvattir til að koma og 
spila með. Skemmtilegir 
vinningar í boði. 
  
 

Lífsleiknin 
Allir starfsmenn sem tóku þátt, stóðu sig mjög vel og Sóltún varð í 6-7. sæti af 33 
fyrirtækjum! Bikarhafar að þessu sinni eru 2.hæð fyrir mínútur og starfsfólk í 
stoðþjónustu fyrir daga. 
 

 

Heilsueflingarmánuður hjá starfsfólki Sóltúns 
Mín heilsa – mín skemmtun. Heilsueflingarnefnd skellir þessum tveimur orðum heilsa og skemmtun 
saman þetta árið og úr verður hin ágætasta blanda sem getur orðið mín (þín ) með því að stíga fyrsta 
skrefið. Skemmtun er dregið af orðinu skammur (tími) þegar maður hefur skemmt sér ærlega þá 
finnst manni tíminn hafa liðið svo fljótt. Skemmtun tengist orðinu vellíðan, að líða vel, þar gerir 
heilsan líka, að líða vel , jafnvel þrátt fyrir allt. Þegar maður horfir fram á hið óframkvæmda, þá fyrir 
það fyrsta hugsum við kannski ekki til endans við göngum inn í það sem bíður okkar. Skemmtun til 
dæmis. Svo er hitt sem virðist oft á tíðum ill yfirstíganlegt jafnvel óyfirstíganlegt. Til dæmis að gera 
nauðsynlegar breytingar varðandi heilsu eða skemmtun, breyta lífsstíl. En til að eitthvað 
raunverulegt og gott gerist fyrir mann þarf maður að taka fyrsta skrefið. Það þurfti músin að gera 
þegar hún át fílinn, taka fyrsta bitann, svo þann næsta, kannski hvíla sig og melta svo þann þriðja og 
svo koll af kolli. Það er sama hversu stutta eða langa vegalengd maður ætlar að ganga báðar krefjast 

þess að maður taki fyrsta skrefið, annars yrði ekki farið langt. Heilsueflingarnefnd hefur sett saman 
dagskrá fyrir heilsumánuð í mars, hún er sem, vinargjöf. Okkar er að taka á móti og þiggja. Taka 
fyrsta skrefið og njóta. Heilsueflingamöppu með upplýsingum um dagskrá mánaðarins og aðra 
fróðlega þætti hafa verið lagðar fram á allar hjúkrunarstöðvar, á skrifstofu og í kjallara. Góða 
skemmtun.  Heilsueflinganefnd 

 

 

VORFAGNAÐUR 
í samkomusal Sóltúns 

 
27. MARS KL. 18 

 
Vorfagnaður íbúa og ættingja þeirra verður 
fimmtudagskvöldið 27. mars og hefst með hástíðarkvöldverði 
kl. 18:00.  

Forréttur: 
Rækjukokteill að hætti eldhússins. 

Aðalréttur: 
Steikt lambafille með steiktum kartöflum (kartöflur/sætar 

kartöflur), léttsteiktu brokkáli/blómkáli, vorsalati og 
púrtvínssósu. 

Eftirréttur: 
Súkkulaðimousse carre með jarðaberjum og þeyttum rjóma. 

 
Kl. 19:30 hefst skemmtun í samkomusal, Guðmundur 

Símonarson spilar á hljómborð og syngur. 
 

Verð fyrir gesti í kvöldverðinn er kr. 3.000. 
 

Áríðandi er vegna skipulagningar viðburðarins að skráning og 
greiðsla fari fram í móttöku fyrir kl. 15:00 þann 26. mars. 

 
 

 
 

21.mars kl. 14:30 

SELNES TRÍÓ 

Selnes tríó heldur 
tónleika í Sóltúni 
föstudaginn 21. mars 
kl. 14.30.  
Flytjendur: Ari 
Hörður Frið-
bjarnarson-flauta, 
Edda Rún Gunnars-
dóttir-víóla, Halldór 
Víkingsson-píanó. 
Bæði eru þau 
framhaldsnemendur 
við Tónlistarskóla 
Seltjarnarness. 
Halldór er píanó-
kennari við 
Tónlistarskóla 
Seltjarnarness og 
leiðir æfingar á 
kammertónlist við 
skólann. Fjölbreytt 
efnisskrá.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húsfundir og íbúaþing 

Haldnir voru húsfundir á 6 stöðum í Sóltúni 27. janúar. Þar gafst íbúum kostur á að fara yfir 
helstu mál með stjórnendum Sóltúns, koma með fyrirspurnir, tillögur og athugasemdir. 
Vel var mætt á húsfundina og umræður góðar. Almenn ánæga var með þjónustuna og 
aðbúnað, rætt var um ýmis praktísk atriði sem farin eru í vinnslu. Á miðvikudeginum 29. 
janúar var síðan haldið íbúaþing í samkomusal. Yfir 50 manns sóttur þingið í salnum og 
allmargir fylgdust með útsendingu í sjónvörpum. Þar fór Anna Birna Jensdóttir 
framkvæmdastjóri yfir reksturinn, þjónustuna og mannauðsmálin. Ennfremur tók hún fyrir 
þau mál og fyrirspurnir sem fram höfðu komið á húsfundundunum. Þetta var 12. 
íbúaþingið í Sóltúni og hefur það alltaf reynst til gagns og verið farsæl leið til að stilla 
saman strengi. 
 

 
 

Veggspjaldasýning 
 

Á íbúaþingi 29. janúar var opnuð ,,Veggspjaldasýning á árangri 
gæðaumbótaverkefna Sóltúns" í samkomusalnum. Verkefnin fjalla um 
næringu og fæði, forvarnir gegn þunglyndi og kvíða, forvarnir gegn byltum, 
varnir gegn hvers kyns höftum, sáravarnir og verkjameðferð. Allt mjög 
mikilvægir þættir að sinnt sé sem best verður á kosið fyrir íbúa Sóltúns. 
Íbúum, ættingjum og starfsfólki gafst kostur á að skoða niðurstöðurnar og 
kynna sér hvernig verkefnin voru unnin, en notast var við aþjóðlegar 
viðurkenndar aðferðir gæðastjórnunar. Sýningin var opin til 12.febrúar. 
Veggspjöldin eru einnig birt á heimasíðunni www.soltun.is 

 

Gerðubergskórinn 

 

 

 
Gerðubergskórinn hélt tónleika í Sóltúni  
28. febrúar. Kári Friðriksson stjórnaði söng  
og undirleikari var Árni Ísleifs.  
Gerðubergskórinn gleður okkur hér í  
Sóltúni á hverju ári og er þeim færðar  
kærar þakkir fyrir heimsóknina. 
 

 
 

Notaleg stund á Kaffi Sól                    

 
Það var glatt á hjalla á Kaffi Sól þann 17. febrúar. Guðmundur Símonarson spilaði og 
söng lög eftir John Lennon og Bítlana. Ófáir fengu síðan óskalögin sín sungin. 
Sóltúnseldhúsið bauð upp á snittur og annað góðmeti. Mikil ánægja var með flutning 
Guðmundar og mun hann því koma til okkar aftur á Vorfagnaðinn þann 27. mars. 
 


