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NIÐURSTÖÐUR 
VIÐHORFS-
KÖNNUNAR 

Guðrún Björg 
Guðmundsdóttir 
hjúkrunarstjóri heldur 
fyrirlesturinn "Niður-
stöður viðhorfskönnunar 
meðal íbúa Sóltúns" í 
fræðslusal Sóltúns þann 
19. febrúar kl. 13.30. 
Starfsfólk, íbúar og 
aðstandendur velkomnir. 
 

GUÐÞJÓNUSTA 

Guðsþjónusta verður í 

Sóltúni föstudaginn 20. 
febrúar kl. 14. Sr. Kristín 
Þórunn Tómasdóttir 
sóknarprestur predikar, 
Arngerður María 
Árnadóttir sér um 
tónlistarflutning, Jón 
Jóhannsson djákni leiðir 
stundina. 

BINGÓ 

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

Gæði máltíða og næring 
 
Næringarteymi Sóltúns hefur unnið saman á þverfaglegan hátt síðan 2004 og verið vakandi fyrir 
breyttu verklagi vegna næringarmála. 
Á síðasta ári var áhersla  lögð á að skoða matmálstíma í Sóltúni til að bæta gæði þeirra þannig að 
íbúar fái nægan tíma til að matast í næði.   
Samvinna við næringarfræðideild Háskóla Íslands  komst á í haust og tveir næringarfræðinemar 
komu í Sóltún og unnu verkefni í samráði við næringarrekstrarfræðing.  Úttekt á matmálstíma var 
aðalviðfangsefnið þar sem sérstök áhersla var lögð á að skoða matseðil, skammtastærðir og 
umhverfi í matmálstíma.  
Niðurstöður verkefnisins voru ágætar en það var ýmsilegt sem nemararnir sáu sem sannaði máltækið 
að „Glöggt er gestaugað“.  Við bjuggu til spurningarlista sem starfsfólk sambýla svaraði í sameiningu 
og í framhaldi var fundað með starfsfólkinu og farið betur yfir hvað við gætum gert til að bæta 
matmálstímana.  
Á húsfundum íbúa  komu fram mjög svipaðar ábendingar um hvað betur mætti fara á 
matmálstímum.   Helstu niðurstöður eru að sumir  íbúar upplifa  umhverfishávaða á matmálstíma  og 
flýtimeðferðir  við afgreiðslu á matnum.  
Í janúar og febrúar hafa  verið fyrirlestrar um matarsóun, máltíðir og hugmyndafræði, máltíðir og 
hvernig á að aðstoða íbúa við mötun.  Starfsfólk og íbúar hafa mætt vel á fræðsluna og á einum 
fyrirlestrinum reyndi starfsfólk á eigin skinni, hvernig það er að láta mata sig á.  
Vinna við að koma á breytingum eru þegar hafnar og vonandi munu íbúar finna mun á næstu vikum 
þegar  meiri tími verður  til að matast í ró og næði.  
 

 

 
                                   
                                                     

 

TÓNLEIKAR Á 
RÓTARÝDEGINUM 28.02.2015 

 

 
 

                  
 

Félagar úr Rótarýklúbbi Reykjavíkur þau  
Sigrún Hjálmtýsdóttir söngkona  

og Jónas Ingimundarson píanóleikari  
ásamt Kjartani Óskarssyni klarinettleikara koma fram 

á tónleikum í Sóltúni laugardaginn  
28. febrúar kl. 14:30. 
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Fjölbreyttar og gefandi samverur í 
Laugarneskirkju 
 
Starf eldri borgara í Laugarneskirkju er í umsjón Guðrúnar Kr. Þórsdóttur og þjónustuhóps 
kirkjunnar. Í vetur hefur formið verið á þann hátt að samverur eru haldnar annan hvern 
fimmtudag. Þær hefjast kl. 12 með kyrrðarstund í kirkjunni og léttum málsverði á eftir í 
safnaðarheimilinu á vægu verði. Eftir það er tekið í spil eða handavinnu og málefni líðandi 
stundar rædd eða hlustað á áhugaverða sögu. Formleg dagskrá hefst kl. 14 en þá koma 
fyrirlesarar í heimsókn með fróðleiksmola eða tónlistarfólk heimsækir starfið.  Samverunni 
lýkur um kl. 16 með kaffisamsæti og spjalli. 
Dagskrá eldri borgarastarfs Laugarneskirkju er fjölbreytt og allir finna eitthvað við sitt 
hæfi. Næstu vikur verður dagskráin á þessa leið:  
 
26. febrúar 
Þorvaldur Friðriksson fréttamaður ræðir um tengsl okkar við Kelta og keltneskt mál, hvað 
nöfn á mat, dýrum og fleiru áhugaverðu varðar. 
 
12. mars 
Jens Pétursson segir frá manni frá Færeyjum sem bjargaði Dalvík og Dalvíkingum frá 
miklum skaða á stríðsárunum. Hjördís Geirsdóttir kemur í heimsókn með Hafmeyjurnar og 
þær taka lagið. 
 
25. mars (ath. að þetta er miðvikudagur) Föstuguðsþjónusta Eldriborgararáðs kl. 14 á 
Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund. Prestur heimilisins sr. Auður Inga Einarsdóttir 
predikar og þjónar. 
 
Páskafrí – Helgihald í  Laugarneskirkju á heimasíðunni laugarneskirkja.is og í 
fréttamiðlum. 
 
9. apríl 
Þorvaldur Halldórsson tónlistamaður kemur í heimsókn og tekur lagið og  Guðrún Kr. 
djákni kemur með gátur. 
 
30. apríl 
Gaman að vera saman, spilum félagsvist, umsjón hefur Ingibjörg Stefánsdóttir.  
 
14. maí 
Uppstigningardagur – Dagur heldri  borgara – nánar auglýst síðar.  

   
 
28. maí 
Vorferð út fyrir borgarmörkin, nánar auglýst síðar. 

 
Með kveðju, Kristín  Þórunn Tómasdóttir sóknarprestur 
 

Fréttir frá íbúaþingi 

 

 

 
Vel var mætt á húsfundi og íbúaþing sem haldin voru í janúar. Kynntar voru  m.a. 
niðurstöður nokkurra  gæðavísa á árabilinu 2005-2014. Hér eru birtir tveir þeirra í 
samanburði við viðmið frá Embætti landlæknis. Niðurstöður Sóltúns byggja á 3.036 
mötum . Besta skor (Sóltún er bláa línan) er að vera sem næst grænu línunnu og færst 
rauðu línunni. Viðmið frá Embætti landlæknis er rauð lína (vísbendingar um lélegan 
árangur) og græn lína (vísbendingar um mjög góðan árangur): 
  

        
 
Góður árangur hefur náðs í forvörnum gegn byltum og verulega hefur dregið úr 
þunglyndiseinkennum. Hvort tveggja hefur veruleg áhrif á lífsgæði þeirra sem hér 
búa. Starfandi eru gæðateymi í þessum málaflokkum. Útivist, hreyfing og virkni 
skiptir hér miklu máli. 
   

 
            


