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BINGÓ 

Verður miðvikudaginn 28. 
október kl. 14 í 
samkomusal. 
 

GUÐÞJÓNUSTA 

Verður í Sóltúni 
föstudaginn 13. nóvember 
kl. 14 

 

KAFFI SÓL 

Viðburður verður á Kaffi 
Sól, miðvikudaginn 4. 
nóvember. Nánar auglýst 
síðar. 
 

INFLÚENSU 
BÓLUSETNING 

Embætti landlæknis 
mælir með því að allir 
eldri en 60 ára og 
fullorðnir sem þjást af 
langvinnum hjarta-, 
lungna-, nýrna-,og 
lifrarsjúkdómum, 
sykursýki, illkynja og 
öðrum ónæmisbælandi 
sjúkdómum láti bólusetja 
sig árlega gegn inflúensu. 
Nú standa yfir 
bólusetningar fyrir íbúa 
og starfsfólk Sóltúns. 

Myndlistarsýning með verkum Karólínu Lárusdóttur 
Íbúar og starfsfólk Sóltúns nutu einkasýningar á verkum Karólínu Lárusdóttur í samkomusalnum 22. 
september. Ólöf Árnadóttir starfsmaður í Sóltúni og fulltrúi í íbúa- og vinaráði setti upp sýninguna 
með 14 verkum frá mismunandi tímabilum á starfsævi listakonunnar. Málverkin voru í eigu ýmissa 
aðila. Sóltúnseldhúsið bauð upp á léttar veitingar. Öllum sem komu að þessum atburð eru færðar 
kærar þakkir fyrir. 
 

 
                                   

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Safnað fyrir farþegahjóli 
 
Nú er búið að panta rafdrifið farþegahjól, sem er sérhannað til að flytja tvo farþega og 
upplagt til hjólatúra í kringum heimilið og í næsta nágrenni. Sóltún er þátttakandi í verkefni 
um notkun hjólsins. Reiknað er með að hjólið kosti um 1 milljón króna og hefur safnast 350 
þúsund nú þegar. 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.  Kærar þakkir til þeirra sem hafa lagt 
málefninu lið. 

.  
 

Velunnarar færa Sóltúni gjafir 
 
Sævar Guðmundsson og Jóhanna Sævarsdóttir færðu heimilinu útsaumaða mynd og 
geisladiskasafn sem Jón Jóhannsson djákni tók á móti. Davíð Scheving Thorsteinsson og 
Stefanía Borg Thorsteinsson færðu heimilinu DVD mynddiskasafn. Eiður Svanberg 
Guðnason og fjölskylda færðu okkur málverk til minningar um Eygló Haraldsdóttur 
píanóleikara. Færum við þeim öllum kærar þakkir fyrir hlýhug og virðingu sem þau sýndu 
heimilinu og starfseminni. Gjafirnar koma í góðar þarfir og munu þær færa gleði í daglega 
lífið hér í Sóltúni. 
 

 

Uppskerudagar hjá garðyrkjuhópnum 

 

 

 
Nú er uppskeran að mestu komin í hús. Þrátt fyrir kuldatíð framan af erum við nokkuð ánægð með 
afraksturinn. Matjurtagarðurinn gaf okkur ferskar kryddjurtir, kál og salat, rauðar og gular rófur, 
rabarbara og kartöflur. Við ræktuðum 3 kartöflutegundir, Rauðar íslenskar, Blálandsdrottningar og 
Möndlukartöflur sem að mati sumra eru einstaklega bragðgóðar. Gulræturnar náðu ekki að 
þroskast sem skyldi en þær stóðu í stríði við arfabeð. Gulrótunum verður fundinn friðsælli 
vaxtarstaður næsta sumar svo njóta megi þeirra afurða.  
 
Í garðhúsinu döfnuðu eplin vel enda undir eftirliti margra áhugasamra sem fylgdust með vexti þeirra 
og biðu eftirvæntingarfullir eftir uppskerunni. Tréð gaf okkur 10 epli í ár sem bróðurlega var skipt á 
milli margra munna. Fæstir þeirra höfðu áður bragðað betri ávöxt. Kirsuberjatréð blómgast fallega í 
mars/apríl eins og eplatréð, eru bæði vísir um hækkandi sól og hlýju. En frá upphafi hefur aðeins eitt 
ber náð að þroskast (erfitt til útdeilingar). Við trúum að með þrautseigju tekst að fjölga þeim.  
Berjarunnarnir gáfu af sér rifsber sem vegfarendur gæddu sér á og afgangur berjanna var lagður í 
vínanda sem til stendur að dreypa á á aðventu. Sólberja- og bláberjarunnar gáfu litla uppskeru enda 
svo ungir og óreyndir enn.  
 

  

 
Samvinna Sóltúnseldhússins, næringarteymis 
Sóltúns og nemenda í næringarfræði við HÍ 

 
Í haust koma 3 hópar úr næringarfræði til að vinna að verkefnum í samvinnu við eldhúsið og 
sambýlin.  Fyrir tveim viku kom fyrsti hópurinn og  vann verkefni um verklagsreglur  við 
þyngdartapi, í þessari viku er verið að skoða hvernig við getum bætt næringu fyrir fólk með 
heilabilun og að lokum mun þriðji hópurinn skoða hvernig val á matartíma gengur.   Þessir þrír 
hópar munu kynna verkefni nánar síðar í haust.  
 
Í síðustu viku og næstu tvær vikurnar mun Elísabet Reynisdóttir mastersnemi í næringarfræði  vera í 
starfsþjálfun hjá undirritaðri, hún fylgist með störfum næringarrekstrarfræðings Sóltúns og tekur 
þátt í verkefnum.  

 
 
 
 
 
 


