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KVENNAHLAUP 

Verður fimmtudaginn  
11. júní kl 11:00, 
Ragnheiður Haraldsdóttir 
harmonikkuleikari mætir  
á svæðið. 
 

SÓLTÚNSGENGIÐ 

Ættingjar og íbúar ganga 
saman laugardaginn þann 
13. júní kl. 14:30 og hittast 
í vöfflukaffi í samkomusal 
á eftir. 

VENTUS BRASS 

Ventus brass-band, hópur 
frá Hinu húsinu heldur 
tónleika í Sóltúni 
miðvikudaginn 24.júní kl. 
14:00 
 

KÍNVERSKUR 
ÞEMADAGUR 

Verður í Sóltúni 8. júlí í 
samvinnu við starfsfólk  
frá Kínverska sendiráðinu 
undir forystu frú Zhou 
Saixing sendiherrafrú og 
Unnar Guðjónsdóttur. 
Meðal annars verður 
boðið upp á mynda-
sýningu og kínverskan 
matseðil. 

Heilsueflingarleikar starfsfólks  
 
Verðlaunaafhendingar voru fyrir hinar ýmsu keppnir sem hafa verið í gangi innanhúss þann 28. maí : 
 
Lífshlaupið: Fyrst var greint frá úrslitum í Lífshlaupinu þar sem keppt var um farandbikara fyrir flestar 
mínútur og flesta daga. Alls tóku 39 starfsmenn þátt að þessu sinni en það  er minnsta þátttaka frá 
byrjun. Hópurinn hreyfði sig í 446 daga  eða hver og einn starfsmaður hreyfði sig í 11. 4 daga að 
meðaltali. Alls hreyfði hópurinn sig í 28.252 mín eða að meðaltali 724,4 mín á mann eða um 30 mín pr 
dag eins og ráðleggingar segja til um. Í 3. sæti í flestum dögum urðu Sykurpúðarnir , í 2. sæti 
Kjallaraskvísur og í 1. sæti með 183 daga eða 14,8 daga pr mann eru Krúttin á 1. hæð.  
Í 3. sæti í flestum mínútum urðu Sólgarpar , í 2. sæti Kjallaraskvísur og í 1. sæti með 12. 505 mínútur 
eða 961,92 mín pr mann eru Krúttin á 1. hæð þannig að Krúttin eru tvöfaldir sigurvegarar í ár.  
 
Boccia mótið: Þann 10. mars var keppt í Boccía og voru fjögur lið skráð í keppnina að þessu sinni. Í 
fyrstu umferð kepptu lið 1. hæðar og 2. hæðar en þeim leik lauk með 6/1 sigri 2. hæðar.  Í annarri 
umferð kepptu lið 3. hæðar og stoðdeildar, þeim leik lauk með jafntefli  og þurfti því bráðabana til að 
fá vinningshafa. Í bráðbananum vann stoðdeildin með 2/0. Til úrslita kepptu því lið Stoðdeildar og 2. 
hæðar.  
Leiknum lauk með stórsigri Stoðdeildar 7/0 en það má með sanni segja að þær Ingunn, Erla og Þórdís 
hafi unnið  leikinn með glæstri niðurstöðu enda eru þær stöllur Erla og Ingunn að æfa boccia.  
 
Púttmótið: Síðan var púttmótið og mættu 6 lið til leiks. Fjögur úr stoðdeild og eitt frá 1. hæð og eitt 
frá 3. hæð. Fimm brautir voru spilaðar og gátu keppendur æft sig fyrir mótið. Í 2. -3 sæti að þessu 
sinni voru tvö lið annarsvegar „húsumsjón“ og hins vegar „stoðdeild aðal“ sem voru hnífjöfn á 27 
höggum samtals.  Í 1. sæti með á 26 höggum voru eldhússtelpurnar þær Lilja, Hjördís og Kalla 
 
Hjólað í vinnuna:  Í 2. sæti var Anna Birna Jensdóttir með 70.2 km og í 1. sæti með 73 km  Þórlaug 
Steingrímsdóttir . 

 

 

 
 
Nú er búið er að gróðursetja blóm og matjurtir í Sóltúnsgarðinn sem 
ugglaust á eftir að gleðja augu og maga okkar í sumar og haust. 
Gulrótarfræjum var sáð í gróðurreit við enda C-álmu um miðjan maí og 
dúkur breiddur yfir. Í matjurtagarðinn voru settar kartöflur, rauð- og 
gulrófur, grænkál, mismunandi salat- og kryddtegundir. Þar sprettur nú 
rabarbarinn fagurrauður og höfum við gleði af að uppskera hann tvisvar, 
bæði snemmsumars og í ágúst. Í gróðurskálanum dafnar eplatréð vel og 
gefur líklega góð epli á haustmánuðum, ef fólk sleppir því að snerta 
veikburða greinar trésins með ört vaxandi eplum – bara horfa. 
Kirsuberjatréð felldi því miður alla berjavísa. Það er búið að grilla tvisvar, 
í fyrra skiptið voru grillaðar pylsur með tilheyrandi og í seinna skiptið 
grillaðar lambakótilettur. Hvort tveggja heppnaðist mjög vel, en það var 
of kalt til að borða úti. Vonum að sumarið verði hlýtt svo við getum notið 
útiveru í nálægð við gróðurinn. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Safnað fyrir farþegahjóli 
 
Unnið er því að heimilið geti eignast svokölluð farþegahjól, sem eru sérhönnað til að flytja 
tvo farþega og upplagt til hjólatúra í kringum heimilið og í næsta nágrenni. Þeir sem vilja 
leggja málefninu lið geta lagt framlag í Minningar- og styrktarsjóð Sóltúns banki 0101-26-
5390 kt. 600300-5390 með skýringunni ,,hjól”  eða komið við hér í móttöku Sóltúns. Þessi 
hjól hafa notið mikilla vinsælda meðal íbúa, ættingja og starfsfólks á hjúkrunarheimilum á 
Norðurlöndum.   
 

 

 

Ungt fólk komið til starfa hjá okkur í sumar 

 

 

 
Mikilvægt er að taka vel á móti sumarafleysingastarfsfólkinu sem nú er að koma inn á vinnustaðinn 
til leysa okkar fasta starfsfólk af meðan það fer í sumarleyfi. Margir hafa unnið hér áður og aðrir eru 
nýjir. Starfsmenn þurfa að vera góðar fyrirmyndir fyrir nýliðana og taka jafn vel á móti starfsfólki af 
báðum kynjum. Íbúar og ættingjar eru liðsaukar okkar í þessu mikilvæga verkefni. Framtíðin býr í 
unga fólkinu og áríðandi að þau tileinki sér hugmyndafræði Sóltúns og hafi umhyggju fyrir íbúum hér 
í fyrirrúmi í starfi sínu. 
 

 

 
 
Ferðir á listsýningu að  Kjarvalsstöðum 

 
Farið var í tveimur hópum á listsýningu að Kjarvalsstöðum  á Sóltúnsbílnum. Níu íbúar 
fóru í fyrri hópnum og fimm í þeim seinni. Málverkasýningin  bar yfirskriftina 
,,Nýmálað II“, öll verkin voru máluð innan 3 ára. Það voru 88 málarar sem áttu verk á 
sýningunni. Þetta voru yndislegar heimsóknir og hátíðlegar og naut fólk ferðarinnar. 
Aðgengi er mjög gott að staðnum og móttökur góðar. 
 
 
 
 
 
 


