
     

4. TÖLUBLAÐ 2013  |  12.ÁRG.  |  2.12.2013 

Framhald á næstu síðu…… 

 

Útgefandi: Sóltún hjúkrunarheimili 
Ábyrgðarmaður: Anna Birna Jensdóttir 

4. tbl, 12. árg, - desember 2013 
Sóltúni 2, 105 Reykjavík 

www.soltun.is   soltun@soltun.is 

18. desember  

NEMENDUR 
TÓNLISTARSKÓLA 
SELTJARNARNESS 

verða með tónleika í 
samkomusal Sóltúns 
kl. 14:30. 
 
 

 

 24. desember 

GUÐSÞJÓNUSTA 
Verður í Sóltúni á 
aðfangadegi  jóla 
24. desember kl. 14. 
Sr.Sigurvin Lárus Jónsson 
predikar, Jón Jóhannsson 
djákni leiðir stundina. 
Um tónlistina sér 
tónlistarfólk frá 
Laugarneskirkju. 

Spænskir dagar 16.-20. október vel heppnaðir  
Kristinn R. Ólafsson gladdi okkur með skemmtilegri og fræðandi frásögn um lífið á Spáni, menningu 
landsins og kóngasögur. Í framhaldi af kynningu Kristins sagði Stefán Guðjónsson fólki frá mismunandi 
Rioja vínum og bauð uppá smakk. Á Café Carmen á spænskum dögum var boðið upp á tapasrétti og 
svalandi sangría.  Baltasar Samper sem er frá Katalóníu á Spáni og löngu orðin þjóðþekktur listamaður 
á Íslandi kom í heimsókn og sagði frá uppvexti sínum á Spáni. Hann sagði okkur frá tapasmenningunni 
og mörgu öðru fróðlegu., s.s saltfisknum og tenginguna við Ísland og listinni. Fólk skemmti sér vel á 
haustfagnaði sem hófst með hátíðarkvöldverði þar sem borið var fram steikt lambafille með 
kanarískum kartöflum, grænmeti og rósmarínsósu. Í eftirrétt var crema catalana, kaffi og konfekt. 200 
manns voru í mat og fær Sóltúns eldhúsið fyrstu einkunn fyrir frammistöðu sína. Tónleikar voru í 
salnum á eftir þar sem Tríó Björns Thoroddsens spilaði þekkt spænsk dægurlög. Auk Björns skipuðu 
þeir Jón Rafnsson bassi og Bjarni Arason söngvari tríóið. Fólk naut tónleikanna og kvöldsins. Á 
spænsku dögunum var húsið allt skreytt og skemmti fólk sér við að fara um og skoða skreytingarnar 
og rifja upp endurminningar um Spánarferðir. Fleiri myndir af atburðinum má sjá á www.soltun.is 

 

 

 

Jólahlaðborð á aðventu  
í samkomusal Sóltúns 

 

 
 

Jólahlaðborð íbúa á 1. hæð og aðstandenda þeirra verður 
þriðjudaginn 3. desember kl. 12-14.  
 
Jólahlaðborð íbúa á 2. hæð og aðstandenda þeirra verður 
miðvikudaginn 4. desember kl. 12-14.  
 
Jólahlaðborð íbúa á 3. hæð og aðstandenda þeirra verður 
fimmtudaginn 5. desember kl. 12-14.  
 

 
 

Tilkynna þarf  þátttöku  fyrir kl. 16 
daginn áður til móttöku Sóltúns eða 
gegnum íbúavef. 

Skoðaðu matseðilinn  …frh 

16. desember  

LÚSÍUHÁTÍÐ 
Sænski Lúsíukórinn 
á Íslandi flytur 
hefðbundin jólalög í 
samkomusal  kl.11. 
Stjórnandi kórsins 
er Maria Cederborg.  
 

19. desember  

JÓLABINGÓ 
verður spilað  í sam-
komusal  kl. 14:30. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jólahlaðborð framhald 

Á jólahlaðborðinu verður boðið upp á jólasíld með eggi, reyktan og grafinn lax 
með sinnepssósu, brauð og smjör. Aðalréttir verða volg lifrarkæfa með 
steiktum sveppum, beikoni, rauðbeðum og rúgbrauði og hamborgarhryggur 
með brúnuðum kartöflum, rauðkáli, soðinni brokkálsblöndu, rifsgele og 
brúnni sósu. Í eftirrétt verður súkkulaðiterta með rjóma með kaffinu. Allt 
lagað að hætti Sóltúnseldhússins. 
 
Jóladagskrá: Jón Jóhannsson djákni flytur 
hugvekju. Hver hæð skipuleggur söng.  
Þann 3. desember mun Guðbjörg  
Magnúsdóttir söngkona syngja með  
undirleikara, þann 4 .desember skemmtir  
Stefán Helgi Stefánsson söngvari og  
þann 5. desember heldur Valgerður Bjarnadóttir uppi ljúfri jólastemmingu 
með hljóðfæraleik og söng. 
 
Verð fyrir aðstandendur er kr. 3.000. Skráning er í móttöku eða á íbúavef og 
þarf að panta fyrir kl. 16 deginum áður vegna undirbúnings. Hverjum íbúa er 
velkomið að bjóða 2 gestum. 
 

 

Jólasalan gekk vel 
 

Það var mikil eftirvænting á árlegri jólasölu  
Sóltúns. Allir handverksmunir voru unnir 
af íbúum og starfsfólki iðjuþjálfunar. 
Barnaleikföng, sokkar, vettlingar, keramik,  
kerti og fleiri glæsilegir hlutir voru til sölu.  
Fjörugt var á sölunni sem gekk vel. 
 

 

 
 

Smurbrauðsdömur Sóltúns 

 

 

 
Í október  síðastliðnum fóru 6 starfsmenn  frá eldhúsi  
og íbúaeldhúsum á smurbrauðsnámskeið á vegum  
Iðunnar og Eflingar.  Kennari námskeiðsins var hin  
margrómaða Marentsa Poulsen smurbrauðsdama.   
Námskeiðið var haldið í Matvælaskólanum í Kópavogi  
og stóð yfir í fjögur kvöld. Starfsmenn Sóltúns lærðu  
handbragðið fljótt og vel og var mikil ánægja með  
námskeiðið í heild sinni. 
  
 

 
 

Á árlegri sölu iðjuþjálfunar var  boðið upp á smurbrauð 
 að hætti Dana 
Hafist var handa kl. 9 um morguninn við að smyrja rúmlega 400 stykki smurbrauð.  
Mikil vinna er við smurbrauðsgerð og stóðu starfsmennirnir sig frábærlega og náðu 
að smyrja og skreyta allt fyrir kl. 14.30 þegar kaffihúsið opnaði.   
Boðið var upp á smurbrauð með gröfnum laxi, egg og síld, skinku og roast beef   og til 
að renna veitingunum niður var bæði pilsner og jólablanda.   
Dagurinn tókst vel í alla staði og var mikil ánægja með framtakið og var mál manna 
að það væri  svo notalegt að geta komið  með þessa upplifun inn í húsið.  Íbúar og 
gestir þeirra gerðu veitingunum góð skil og þótti smurbrauðið einstaklega gott.   
Nemendurnir eru því útskrifaðir með ágætiseinkunn að mati íbúanna og starfsmanna 
og viljum við þakka þeim fyrir skemmtilega matarupplifun .  
 
 

 


