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23. ágúst  

DJASSTÓNLEIKAR 
Djassdúettinn 
Marína og Mikael 
spilar í Sóltúnsgarði 
kl. 14:00 ef veður 
leyfir, annars í sal.  
 

 

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. 

20. júní  

LJÓÐALESTUR 
verður í samkomusal 
Sóltúns mánudaginn  
20. júní 2016 
klukkan 14:15. 
 
 

 

Nú á að safna fyrir tveggja manna rólu! 

Kaffi Sól 

 

 

Nú er hægt að nálgast 
upplýsingar um Sóltún 
–Öryggis-og 
þjónustuíbúðir á  
 
www.soltunibudir.is 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

MÚSÍKMEÐFERÐ 
 
Margir hafa mikla trú á mætti tónlistar til að auka lífgæði fólks með heilabilun. 
Þegar sungið er saman hér á Sóltúni, þá er ekki hægt annað en að trúa á 
sameiningartöfra tónlistarinnar.  
Hér fyrir neðan er „linkur“ á dásamlega mynd um músíkmeðferð sem gaman er að 
deila. Fallegt og lýsandi myndband sem sýnir vel töframátt tónlistar. 
"Rétta" tónlistin skiptir máli. Sumir hrífast af Wagner, aðrir af panflautuleik og 
einhverjir njóta að syngja gömlu ættjarðarlögin. 
Aðstandendur vilja ef til vill skoða það að safna lagalista með uppáhaldslögum í lífi 
sinna ástvina og setja á þeirra eigin iPod? Hver veit nema það gæti hentað 
einhverjum einstaklega vel? 
  
https://genvideos.org/watch?v=Alive_Inside_2014#video=_Js9hxSn5FnPm_QrmXK
hvToIWAHF8hYirRCNSneLBhx-bE-
qdOMJWapwo5c_SWS8L3JoPzn53uyY4z302b53pQ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

GOLFMÓT STALDAR 
 
Þann 8. Júní voru alls 14 starfsmenn sem tóku þátt í 
Texas scramble golfmóti STALDAR. 
Undanfarin ár hefur verið efnt til golfkennslu og 
innanhúss púttmóta til að fjölga kylfingum í 
starfsmannahópnum.  Fjögur lið kepptu í ár og 
fyrirliðar liðanna héldu vel utanum nýliðana og 
hrósuðu þeim óspart fyrir 
frammistöðuna.  Sigurvegarar í ár eru þær Guðrún 
Björg af 3. Hæð, Sigíður af 1. Hæð og Hjördís úr 
eldhúsinu. Við óskum þeim til hamingju með 
sigurinn og bikarinn. 

 
 
 

 

 

Kvennahlaup Sóltúns 2016 
 

Fjöldi íbúa og ættingja þeirra ásamt starfsfólki tóku þátt í Kvennahlaupi Sóltúns 
miðvikudaginn 6. júní. Jón djákni tók á móti hópnum og færði þeim verðlaunapeninga.  

Eftir hlaupið var efnt til fjöldasöngs inni í samkomusal undir harmonikkuleik  
Ólafs Beinteins Ólafssonar og gæddu keppendur sér á hressandi drykk á meðan. 

 

 

  

 

Farþegahjól 
 
Sjálfboðaliðarnir Jesús og 
María hafa komið 
undanfarnar vikur og 
hjólað með íbúa sem þess 
óska og hafa hjólatúrarnir 
vakið gríðarlega lukku og 
gleðin bókstaflega skín af 
andlitum fólksins við 
heimkomu. Við hvetjum 
sem flesta til að mæta á 
námskeiðið fimmtudaginn 
23. júní! (sjá til hliðar) 

105 ára afmæli Guðrúnar Straumfjörð 
 

Starfsfólk Sóltúns, fjölskylda og vinir Guðrúnar 
Straumfjörð glöddust með henni þegar hún hélt 
upp á 105 ára afmælið sitt 24. maí síðastliðinn.  

 
Guðrún er þriðji elsti núlifandi Íslendingurinn. 

Guðrún lætur vel af sér hún er ótrúlega ern,  
fylgist vel með því sem er að gerast  

og er alltaf tilbúin að ræða málin. 
 

 

VERÐLAUNAAFHENDING Í LÍFSHLAUPINU OG HJÓLAÐ Í VINNUNA 

Á starfsfólksfundi 27. maí síðastliðinn voru veitt 
verðlaun fyrir Lífshlaupið og Hjólað í vinnuna.  
 
Fyrst var greint frá úrslitum í Lífshlaupinu þar sem 
keppt var um farandbikara fyrir flestar mínútur og 
flesta daga. Alls tóku 51 starfsmenn þátt að þessu 
sinni.  
 NUMBER ONE á 1.hæð urðu tvöfaldir 
sigurvegarar í ár. Í keppninni um flesta daga 
unnu þær með 276 daga eða 15,3 daga pr mann. Í 
keppninni um flestar mínútur unnu þær með 
22.852 mínútur eða 1.269 mín pr mann.  

 Næst var greint frá úrslitum í Hjólað í vinnuna. Í ár 
voru 6 virkir þátttakendur. Með flesta kílómetra og 
þarafleiðandi í 1.sæti var Anna Guðbjörg 
Gunnarsdóttir með 92km. Í 2. sæti var Þórdís S. 
Hannesdóttir með 56km, í 3. sæti var Anna Birna 
Jensdóttir með 41.16km.  

ÖLDRUNARRÁÐ ÍSLANDS 
 

Á aðalfundi Öldrunarráðs Íslands, sem haldinn var föstudaginn  
29. apríl, var Anna Birna Jensdóttir, framkvæmdastjóri 

hjúkrunarheimilisins Sóltúns í Reykjavík, kjörin formaður ráðsins. Tók hún 
við af Pétri Magnússyni, forstjóra Hrafnistu sem gegnt hefur stöðu 

formanns undanfarin sex ár. Öldrunarráð Íslands eru regnhlífasamtök 
þeirra sem starfa að hagsmunum aldraðra hér á land. Markmið 

Öldrunarráðs Íslands er að vinna að bættum hag aldraðra. 

https://genvideos.org/watch?v=Alive_Inside_2014#video=_Js9hxSn5FnPm_QrmXKhvToIWAHF8hYirRCNSneLBhx-bE-qdOMJWapwo5c_SWS8L3JoPzn53uyY4z302b53pQ
https://genvideos.org/watch?v=Alive_Inside_2014#video=_Js9hxSn5FnPm_QrmXKhvToIWAHF8hYirRCNSneLBhx-bE-qdOMJWapwo5c_SWS8L3JoPzn53uyY4z302b53pQ
https://genvideos.org/watch?v=Alive_Inside_2014#video=_Js9hxSn5FnPm_QrmXKhvToIWAHF8hYirRCNSneLBhx-bE-qdOMJWapwo5c_SWS8L3JoPzn53uyY4z302b53pQ

