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FERÐIR 

Þeir sem ætla að heiman 
um hátíðar þurfa að panta 
hjólastólabíla og leigubíla 
með fyrirvara á háanna-
tíma. Annar gjaldtaxti 
gildir rauða daga. Ef íbúi 
verður að heiman þurfa 
ættingjar að aðstoða 
íbúann milli staða og heim 
aftur í sína íbúð. Æskilegt 
er að sækja ekki seinna en 
kl 17, þar sem borðhald 
fyrir þá sem eru heima 
hefst kl 18. Sýna þarf 
tillitssemi þegar heim er 

komið, allir fá aðstoð eins 
fljótt og hægt er. 

JÓLAPAKKAR OG     
KVEÐJUR 

Þeir sem ætla að koma  
við á aðfangadag með 
jólakveðjur eða pakka til 
íbúa, þá er besti tíminn 
milli kl 11-13:30 og síðan 
eftir messu milli kl. 15-17. 
 

JÓLAMATSEÐILL 

Matseðli yfir hátíðar 
verður dreift til íbúa og 
birtur á heimasíðu. 
Aðalmáltíð á jóladag og 
annan í jólum er í 
hádeginu. Léttari máltíð 
er í kvöldmat. 
 

Að leggja til heimilisins 
 
Kæru aðstandendur. Ég, eins og þið, fæ að vera þeirrar lukku aðnjótandi að heimili foreldris míns er í 
Sóltúni 2. Að vita af mömmu í umsjá einvala starfsfólks Sóltúns er mér ómetanlegt. 
Ég hef oft velt því fyrir mér hvernig hægt sé að "borga heim", þá er ég ekki að meina í beinum 
fjármunum (sem er örugglega hægt líka :) en frekar í viðveru og nálægð sem gæti glatt foreldrana á 
nýju heimili þeirra.  
Ein vinkona mín sem býr í Sóltúni á rúmlega tug barna, þau koma og syngja fyrir mömmu sína á 
tillidögum, öllum á hæðinni til mikillar ánægju. Sumir mynda gönguhópa, aðrir fá barnabörnin til að 
leika á hljóðfæri. Það eru til að mynda ágætis skákmenn í Sóltúni, sem vantar mótherja og söngfólk 
sem er tilbúið að taka lagið. Flestir hafa áhuga á kvikmyndum af ýmsum toga og allir eru til í að 
hlusta á góðan ljóðalestur eða að lesa og spjalla um góðar bækur – það er ýmislegt hægt að gera til 
að gleðja gömul og oft einmana hjörtu. Allt sem styttir stundir og gæti verið þáttur í að skapa 
hlýlegan heimilisbrag er vel þegið. 
 
Bestu óskir um gleðilega hátíð,sjáumst í Sóltúni á nýju ári. Kær kveðja 
Ólöf Árnadóttir, dóttir Ólafar Guðnýjar Geirsdóttur á 3ju hæð E. 
 

 

 
                                   
                                                    Laufabrauðsgerð og bakstur 

 

GUÐSÞJÓNUSTA 
 

 
 

verður í Sóltúni á aðfangadegi  jóla 
24. desember kl. 14. 

Sr. Kristín Þórunn Tómasdóttir predikar,  
Arngerður María Árnadóttir organisti og Gerður 
Bolladóttir söngkona annast tónlistarflutning.  

Jón Jóhannsson djákni leiðir stundina. 
 
Guðsþjónustan er ávallt mjög vel sótt af íbúum og margir 
ættingjar kjósa að eiga hátíðlega stund þar með ástvini sínum. 
 

STJÓRN OG STARFSFÓLK SÓLTÚNS ÓSKAR ÍBÚUM OG 
ÆTTINGJUM ÞEIRRA GLEÐILEGRA OG BLESSUNARRÍKRA 
JÓLA MEÐ ÞAKKLÆTI FYRIR SAMVERUNA Á ÁRINU SEM 

ER AÐ LÍÐA 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huga þarf að ýmsu við undirbúning jólahátíðar á stóru heimili  og 

mikilvægt er að starfsfólk , íbúar og ættingjar hjálpist að við það, þannig 

að allt gangi vel fyrir sig.  

 

Sparifatnaður um hátíðar 

Íbúar þurfa að reiða sig á ættingja sína með sparifatnaðinn.  Óskað er eftir því 
að ættingjar aðstoði íbúa og taki til þann sparifatnað sem íbúinn ætlar að vera 
í á aðfangadag á sérmerkt herðatré í herbergi íbúans, svo starfsfólk verði ekki 
í vafa um hvaða fatnaði fólk ætlar að vera í og að ekki komi upp misskilningur.  

 

Jólaskreytingar 
 
Margir færa íbúum jólaskreytingar.  Biðjum við fólk að koma ekki með lifandi 
jólastjörnur eða ilmríkar plöntur þar sem margir eru mjög ofnæmisgjarnir og 
verða alvarlega veikir ef þessar plöntur koma í húsið, þó svo að þær séu 
staðsettar langt í burtu.   
Þar sem langflestir íbúar í Sóltúni búa við skerta getu til að bregðast við 
skyndilegum atvikum vegna heilsufars, þá hefur ekki þótt þorandi að leyfa 
lifandi kertaskreytingar vegna eldhættu. Í stað þess notum við rafljós og 
gervikerti með batterísljósum til að ná fram hátíðarstemmingu.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gestir í mat yfir hátíðir 

 

 

Hjúkrunarheimilið býður upp á þann möguleika að ættingjar geti snætt einstakar 
máltíðir með íbúanum hér yfir hátíðarnar. Það er mikilvægt, sérstaklega fyrir þá íbúa 
sem komast ekki heim til ættingja. Miðað er við 1-2 gesti í senn. Sumir vilja bjóða 
mörgum, en reynslan hefur sýnt að það veldur erfiðleikum og stundum óþægindum 
fyrir aðra íbúa sem geta verið mjög veikir. 
Í hverju sambýli búa 8 íbúar, þeir eiga eins og venja er á heimilum sín sæti við borðið. 
Gestir í mat þurfa því að sýna tillitssemi varðandi sætaskipan og ráðfæra sig við 
vakthafandi hjúkrunarfræðing.  
Möguleiki er einnig á að matast saman inni í einkaherbergi íbúa og taka þá ættingjar 
þátt í að undirbúa það og ganga frá. Matarverði fyrir gest er stillt í hóf 1700.- kr. Gestir 
í mat geta því miður ekki vænst veitingaþjónustu þar sem mönnun tekur mið af 
umönnunarþörf íbúanna. Hjúkrunarheimilið þarf því að treysta á það að gestir í mat 
taki þátt í heimilishaldinu. Gestir þurfa að ganga frá bókun í máltíðir á skrifstofunni 
fyrir jól. Samkomusalurinn er ekki leigður út þegar nær líður jólum eða yfir 
hátíðisdagana. 
 

 
 
Myndir:  Steiktar voru kleinur fyrir jólasöluna og hér má sjá afurðir handverkshópanna. 

 

Fjölmennar heimsóknir         

 
Aldrei er eins gestkvæmt á hjúkrunarheimilinu eins og um  jólahátíðina. Biðjum við 
fjölskyldur að sýna nærgætni og koma ekki í stórum hópum í einu.  
  

                      

Á myndunum eru íbúar og 
starfsfólk að búa til kransa til 
að hengja upp og skreyta með. 
Glæsilegur árangur. 

 


