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Stjórn og starfsfólk Sóltúns sendir íbúum 

heimilisins og ættingjum þeirra hugheilar 

óskir um gleðileg jól og farsælt nýtt ár.  

 

Þökkum góð kynni og samveru á liðnu ári. 

 

 

HÚSFUNDIR VERÐA MEÐ ÍBÚUM, STARFSFÓLKI OG 

STÓRNENDUM  

mánudaginn 21. janúar  2013   

  
 

ÍBÚAÞING VERÐUR FIMMTUDAGINN 23. JANÚAR 2013 

Þann 23. janúar verður síðan 11. íbúaþing  Sóltúns í samkomusal. Stjórnendur 
Sóltúns fara yfir helstu mál í starfsemi hjúkrunarheimilisins og kynna 
niðurstöður húsfunda og svara fyrirspurnum.     

      

  
FATAHREINSUN FYRIR ÍBÚA OG STARFSFÓLK: 

Ný þjónusta verður í boði fyrir íbúa og starfsfólk í samvinnu við Fönn. Alla 
mánudaga og þriðjudaga (virka daga) verður hægt að senda þvott í hreinsun 
hjá Fönn. Þvottinn þarf að setja í glæran plastpoka, sem merkja þarf með 
límmiða (með nafni og kennitölu) sem hægt er að fá hjá hjúkrunarstjóra 
hverrar hæðar. Þvotturinn þarf að vera komin niður í kjallara fyrir kl. 11. 
Þvotturinn kemur síðan næstu virka daga til baka. Reikningur er sendur á 
nafn og kennitölu, einnig er hægt að hringja í Fönn, sími 510 6300 og gefa 
upp kortanúmer. 

 

! Athugið að Sóltún ber enga ábyrgð á fatnaði sem sendur er með þessum 

hætti í hreinsun. 
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20. desember 

JÓLABINGÓ 

 
Bingó verður spilað í 
samkomusalnum 
fimmtudaginn 20. 
desember kl. 14.00. 
Íbúar Sóltúns eru 
hvattir til að koma og 
spila með. 
Skemmtilegir 
vinningar í boði. 

19. desember 

TÓNLEIKAR 
Nemendur 
Tónlistarskóla 
Seltjarnarness spila ljúf 
og falleg jólalög ásamt 
kennurunum sínum, í 
samkomusalnum 
miðvikudaginn 19. 
desember. kl. 14. Allir 
velkomnir. 
 

Stjórnendur Sóltúns munu koma á húsfundi með íbúum, ættingjum og 
starfsfólki sem haldnir verða á 6 stöðum í húsinu í setustofum á 1. hæð B og 
C, 1. hæð D og E, 2. hæð B og C, 2 hæð D og E, 3. hæð B og C, 3. hæð D og E. 
Þar verður  rætt um hvað við erum að gera vel og hvar við megum bæta 
þjónustuna og umhverfið. Tekið verður við fyrirspurnum og unnið úr þeim. 

 

GUÐSÞJÓNUSTA Í SÓLTÚNI 
Aðfangadagur jóla kl. 14  

 
Séra Bjarni Karlsson sóknarprestur  í Laugarnessókn prédikar 
og þjónar fyrir altari ásamt Jóni Jóhannssyni djákna Sóltúns. 
Edda Anika Einarsdóttir les jólaguðspjallið 
Arngerður María Árnadóttir organisti og Nathalía Druzin 
Halldórsdóttir sópran leiða tónlistina. 
 



  

Aðfangadagur 
KVÖLDVERÐUR  

Hamborgarhryggur með rauðvínssósu, 
ananassalati, 

grænmeti  og brúnuðum  kartöflum 
Ris a la mandel 

KVÖLDKAFFI  
Mömmukökur og vanilluhringir 

Jóladagur 
HÁDEGISVERÐUR  

Hangikjöt, jafningur, rauðkál, grænar 
baunir,  

laufabrauð og kartöflur 
Ávaxtagrautur m/ rjómablandi 

KVÖLDVERÐUR  
Steiktur kjúklingur, brún sósa,  
Kryddkartöflur, salat og maís 

Niðursoðin jarðaber og ís 

KVÖLDKAFFI  
Hálfmánar og piparkökur 

Annar jóladagur 
HÁDEGISVERÐUR  

Rifsberjalæri, brún sósa 
Gratinkartöflur, hrásalat 

Hátíðarísterta 

KVÖLDVERÐUR  
Tartalettur með fyllingu 

Hreindýrapaté með salati 
og bláberjasósa 

Rjómalöguð aspassúpa 

KVÖLDKAFFI 
Spesíur og engiferkökur 

 

SVIPMYNDIR FRÁ AÐVENTUNNI Í SÓLTÚNI 
 

Tónleikar Eddu Þórarinsdóttur söngkonu 13. desember voru frábær 
upplifun. Með henni spilaði á píanó og söng Kristján Hrannar Pálsson 
og Páll Einarson spilaði á bassa. 

LAUFABRAUÐSGERÐ 

OG 

SMÁKÖKUBAKSTUR 

Haldin voru þrjú jólahlaðborð í hádeginu  á aðventunni. Í þeim tóku þátt 183 íbúar og 
ættingjar þeirra fyrir utan starfsfólk. Boðið var upp á síld og reyktan lax í forrétt, heita 
lifrarkæfu með rauðbeðum, sveppum og beikoni í millirétt, hamborgarahrygg með 
brúnuðum kartöflum, rauðkáli og brúnni sósu og konfekt og fromage í eftrrétt. 

 

Senjoríturnar sungu fyrir fullum sal og jólahlaðborðin voru vinsæl 

 

Gamlársdagur 
KVÖLDVERÐUR  

Koníaksmarinerað lambafille með hátíðar 
sósu, 

kartöflubátum, grænmeti og salati 
Tíramísúterta 

KVÖLDKAFFI  
Vanilluhringir og konfekt 

 

Nýársdagur 
HÁDEGISVERÐUR  

Kalkúnasneiðar með brúnuðum kartöflum 
 brúnni sósu ,rauðkáli og maís 

Eplabaka m/ vanilluís 

KVÖLDVERÐUR  
Heitreyktur lax með steinseljukartöflum, 

aspasblöndu og hunangssósu 
Rjómalöguð sveppasúpa 

KVÖLDKAFFI  
Sörur og súkkulaðibitakökur   

 

 
 

Jóladagsmorgun og nýársdagsmorgun er 
boðið uppá heitt súkkulaði  með þeyttum 

rjóma 
 
 

Með hátíðarmatnum verður boðið uppá  
gos, jólaöl og pilsner  

 

 
JÓLA OG ÁRAMÓTAMATSEÐILL Í SÓLTÚNI 2012-2013 

Aðstandendur eiga þess kost að borða með ástvinum sínum yfir hátíðarnar, vinsamlegast 
hafið samráð við hjúkrunarstjóra hverrar hæðar þar sem taka þarf tillit til annarra íbúa og 
takmarka gestafjölda miðað við aðstæður. Lögð er áhersla á heimilislegt borðhald og að 
starfsfólk, íbúar og ættingjar hjálpist að við það. Ættingjar þurfa að skrá sig í móttöku og 
ganga frá greiðslu fyrir þær máltíðiir sem þeir taka þátt í, á skrifstofutíma 9-16, virka 
daga.  
Ekki er möguleiki á að halda jólafjölskylduboð í Sóltúni.  


