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12. apríl  

PÁSKABINGÓ 
Barnabörnum er 
boðið að taka þátt í 
páskabingó með 
ömmu og/eða  afa  
miðvikudaginn  
12.apríl kl 14:00 í 
samkomusal.       

 
 
 

Kaffihúsin okkar hafa verið mjög vel sótt og gaman að sjá hve íbúarnir njóta þess að koma og brjóta 
upp hversdaginn. Margir aðstandendur og vinir koma í heimsókn á kaffihúsadögunum og að þessu 
sinni var salurinn tvísetinn. Öll tilbreyting er vel þegin og gestir íbúanna fjölmenntu til að gleðjast með 
sínu fólki. Við dúkuðum borðin með fallegum rauðköflóttum dúkum og breyttum uppröðun á salnum 
svo pláss væri fyrir sem flesta. Mikil alúð er lögð við að gera allt sem huggulegast og skapa 
skemmtilega kaffihúsaumgjörð. Að þessu sinni bauð eldhúsið uppá pönnukökur og karamellutertu. 
Starfsfólk eldhússins byrjaði um morguninn kl. 8 að undirbúa baksturinn, 2-3 starfsmenn stóðu og 
bökuðu allan daginn og var mikill gangur í bakstrinum. Alls voru um 470 stk bakaðar, 
rjómapönnukökurnar urðu alls 230 og upprúllaðar pönnukökur um 240 stk. Eins og endranær var vel 
tekið á veitingunum og þóttu pönnukökurnar gómsætar. Sóltún hefur fengið vínveitingaleyfi og því er 
hægt að bjóða til sölu léttvín og bjór þegar kaffihúsið er opið. Starfsfólk eldhúss þakkar fyrir veturinn 
og bjóðum sumarið velkomið. 

31. mars  

TÓNLEIKAR 
Silja Garðarsdóttir 
syngur íslensk lög, 
óperuaríu og 
söngleikjalög við 
píanóundirspil  
Föstudaginn 
31. mars kl 14:00 í 
samkomusal. 
 
 

FARÞEGAHJÓL 
 
Nú þegar veturinn er vonandi að baki og sumarið er á næsta leiti þá nálgast kjöraðstæður fyrir 
notkun á farþegahjóli Sóltúns. Margir nýttu sér hjólið á seinasta ári og var mikil ánægja meðal 
íbúa með ferðirnar. Aðstandendum og öðrum sjálfboðaliðum, sem hafa farið í gegnum stutta 
kennslu á farþegahjólið, er velkomið að hjóla með íbúa Sóltúns og hægt er að panta hjólið á 
skrifstofu Sóltúns í síma 590 6003 eða með því að senda tölvupóst á soltun@soltun.is 
 

                              
 
 

14. apríl  

GUÐSÞJÓNUSTA 
Verður haldin á 
Föstudaginn langa  
Kl. 14:00 í  
samkomusal. 
 

ÚTIRÓLA 
 
Nú þegar farþegahjólið er í höfn þá er næsta verkefni Minningar- og styrktarsjóðs að safna fyrir 
stórri útirólu þar sem fólk getur setið saman í huggulegheitum og notið samverunnar. Hægt er 
kaupa minningarkort á skrifstofu Sóltúns eða á vefsíðu Sóltúns,  
http://www.soltun.is/minningarkort-soltuns/.   Einnig er hægt að leggja inn á Minningar- og 
styrktarsjóð Sóltúns á skrifstofu eða með því að leggja inn á reikn. 0358-26-008600, kt. 580116-
0860. Margt smátt gerir eitt stórt! 
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LJÓSMYNDASÝNING HAPPY END VERKEFNISINS 
 
Fyrir ári síðan nutu íbúar Sóltúns þess að taka þátt í samnorrænu verkefni þar sem þeir 
ásamt dönsurum og hljómlistarfólki sömdu dansverk og sýndu öðrum íbúum og gestum 
þeirra á þremur viðburðum hér á Kaffi Sól. 
 

  
Samvinnan var ákaflega gefandi og nutu áhorfendur verkanna og gátu spjallað um upplifun 
sína á Kaffi Sól eftir hverja sýningu. Í byrjun mars var opnuð ljósmyndasýningin 
REFLEKTIONER hér í Sóltúni þar sem sýndar voru myndir teknar af Per Morten 
Abrahamsen ljósmyndara frá viðburðunum. Fleiri myndir frá verkefninu og upplýsingar er 
hægt að nálgast hér: http://happyendproject.dk 
 
 
 

          
 

                  
 

 

SÓLTÚN HEIMAHREYFING EYKUR STYRK OG HREYFIFÆRNI ELDRA FÓLKS 
                                 

                     
 
Sóltún Heima er nýtt þjónustufyrirtæki innan Sóltúnsfjölskyldunnar sem mun bjóða upp á 
heimaþjónustu, heimahjúkrun og heilsueflingu fyrir eldri borgara í sjálfstæðri búsetu.   
 
Nýlega kynnti fyrirtækið byltingarkennda nýjung, Sóltún Heimahreyfingu, sem hefur hlotið mikla 
athygli.  Sóltún Heimahreyfing er sérsniðið æfingakerfi fyrir þá sem þurfa aðstoð við athafnir í 
daglegu lífi frá aðstandendum eða heimaþjónustu.  Um er að ræða styrktaræfingar tvisvar í viku 
sem eru sérsniðnar að veikleikum og styrkleikum hvers og eins, og markmiðið er að gera 
einstaklinginn öruggari í hreyfingum og meira sjálfbjarga með minni þörf á aðstoð annarra.   
 
Leiðbeinandi frá Sóltúni Heima mætir heim og aðstoðar við æfingarnar en styðst við danska 
velferðartækni sem heitir DigiRehab sem hefur mælst virkilega vel fyrir í nokkrum 
sveitarfélögum í Danmörku.  Þrír af hverjum fjórum sem hafa notið þjónustunnar hafa fengið 
betri heilsu og aukið sjálfstæði.   Einnig mun Sóltún Heima standa fyrir hópatímum í nágrenni 
hjúkrunarheimilisins sem henta fyrir eldri borgara.  
 
Sóltún Heima hefur opnað nýja vefsíðu, www.soltunheima.is, þar sem áhugasamir geta kynnt 
sér þjónustu fyrirtækisins. 
 

Danski danshöfundurinn Ingrid Traunum Velásquez 
leikstýrði hópnum sem var samansettur af kunnum 
listamönnum til að fjalla um veruleika eldri borgara í 
norrænum samfélögum. Auk Sóltúns, þá var verkið 
sett upp á hjúkrunarheimilunum Slottet og 
Aftensolen í Kaupmannahöfn, og í Lágargarður í 
Þórshöfn í Færeyjum. Fjórir dansarar frá Danmörku 
og Færeyjum sýndu dansana með fimm íbúum 
Sóltúns. Gjörningahópurinn í Reykjavík hannaði 
búninga og sviðsmynd og tónlistina samdi færeyska 
tónskáldið Trondur Bogason. 

PÁSKABINGÓ 
                                 
Miðvikudaginn 12.apríl verður haldið Páskabingó í samkomusalnum og eru 
barnabörn/barnabarnabörn sérstaklega hvött til að koma og spila bingó með ömmu og afa. 
Allir velkomnir! 
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