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SÓLTÚNSKERTI 
Falleg og litrík kerti, 
búin til af íbúum 
Sóltúns, eru til sölu 
hjá Iðjuþjálfun  
(inn af samkomusal) 
Kíkið við og skoðið! 
 

 

 

 

7.júlí  

TÓNLEIKAR 
Dúóið Ýr og Agga 
spilar í samkomusal 
föstudaginn 7.júlí  
kl. 14:00 

 

 
                              

 
 

HEILSUEFLING STARFSMANNA SÓLTÚNS 
 
Heilsuefling er ávallt ofarlega á baugi í Sóltúni. Sl. vetur var mikil áhersla lögð á hugrækt samhliða 
líkamsrækt með fræðslu og hvatningu til starfsmanna. Í daglegum störfum er reynt að ýta undir góða 
líðan í starfi með fræðslu um marga þætti heilsueflingar sem og með áherslu á góðan starfsanda.  Rík 
hefð er svo fyrir því að starfsmenn taki þátt í Lífshlaupi ÍSÍ í febrúar og Hjólað í vinnuna í maí. Sóltún 
átti að þessu sinni 4 lið í Lífshlaupinu og var keppni milli liða nokkuð hörð en skemmtileg og hvetjandi 
að venju. Nokkrir starfsmenn tóku þátt í hjólað í vinnuna en allmargir starfsmenn Sóltúns nýta virkan 
ferðamáta að staðaldri til að komast í og úr vinnu og stunda þannig reglubundna heilsueflingu. 
Golfmót Sóltúns var ennfremur haldið í júní en það er vinsælt meðal golfiðkenda í 
starfsmannahópnum. Þar fer fram metnaðarfull keppni með glaðværum íþróttaanda.  
Slíkar uppákomur verða að góðu hópefli og krydda hversdaginn á meðan kroppurinn nærist á 
líkamsræktinni. Því er heilsuefling  einn af hornsteinum starfsins í Sóltúni enda skiptir líðan 
starfsmanna sköpum fyrir starfsemi hjúkrunarheimilisins. Vinnugleði og góð líðan starfsmanna er eitt 
af aðalsmerkjum Sóltúns og skilar sér í jákvæðu og notalegu heimilislífi fyrir alla.   

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

NÝR DJÁKNI 
 

 
 
 
 
 
          
 
                
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
KVENNAHLAUP SÓLTÚNS 2017 
                                 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
                    
 

Elísabet Gísladóttir hefur verið ráðin djákni 
Sóltúns. Hún hefur störf  15. ágúst næstkomandi. 
Umsækjendur um starfið voru 6.  Elísabet 
útskrifaðist með B.A í guðfræði frá Háskóla Íslands 
árið 2005, djákni með áherslu á sálgæslu og hefur 
hún lokið starfsþjálfun Þjóðkirkjunnar fyrir 
djáknanema. Elísabet hefur diplomapróf í 
fötlunarfræðum og er að vinna að meistararitgerð í 
lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands. 
Elísabet hefur langa reynslu í störfum innan 
kirkjunnar, m.a. sem sóknarnefndarmaður og 
leiðbeinandi bænahópa.   
 
 

Þann 8.júní síðastliðinn var haldið Kvennahlaup hér í 
Sóltúni. Þetta er 27.árið sem Kvennahlaup er haldið á 
vegum ÍSÍ og Sjóvá en þetta er jafnframt í 16. sinn sem 
hlaupið er haldið hér í Sóltúni. Virkilega góð þátttaka var 
í hlaupinu í ár. Metfjöldi bola seldist auk þess sem aðrir 
íbúar hússins og starfsmenn tóku virkan þátt, jafnt karlar 
sem konur, alls í kringum 100 manns og var það virkilega 
skemmtilegt.  

 Hlaupið/gengið var hringinn í kringum lóð Sóltúns sem 
skartaði sínu fínasta í sólinni.  
Eftir hlaup var sest í suðurhluta garðsins, þorstanum 
svalað með gosdrykk og fjöldasöngur sunginn. 
Spakmæltur heimilismaður á Sóltúni henti þá í vísu sem 
hljóðar svo: 
  
 
Þetta er bara skondið skaup  
Sem karlmenn sjá við Kvennahlaup  
Halleluja, heims um ból  
Hringinn fer í hjólastól  

Höf: Kristinn Hraunfjörð 

SÓLTÚN HEIMAHREYFING Í BOÐI Á ÖLLU HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

Sóltún Heima, er nýtt fyrirtæki sem tengist hjúkrunarheimilinu Sóltúni en þjónustar fólk sem býr 
heima hjá sér á öllu höfuðborgarsvæðinu. Sóltún Heima býður fólki meðal annars upp á 
heimahreyfingu, heimaþjónustu og heimahjúkrun.  

Heimahreyfing gengur út á það að aðstoða þá sem þarfnast hjálpar við daglegt líf, við að þjálfa sig upp 
líkamlega. Þannig má gera þeim kleift að auka færni sína í daglegu lífi svo þeir verði meira sjálfbjarga.   
Í stórum dráttum gengur heimahreyfing út á að aðstoða fólk við að hreyfa sig heima, tvisvar í viku í 20 
mínútur í senn, eftir ákveðnu prógammi að danskri fyrirmynd sem heitir DigiRehab. Þegar fólk óskar 
eftir þjálfun heima, er byrjað á því að setja það í færnipróf. Þannig er hægt að fá úr því skorið hvort 
viðkomandi hefur ávinning af þjálfuninni eða ekki. Færnipófið í fyrstu heimsókn er mönnum að 
kostnaðarlausu og án bindingar. Sé prófið jákvætt, útbýr DigiRehab sérsniðið æfingaprógramm. 

Heimahreyfing er ekki bara hreyfing, heldur getur það einnig dregið úr einangrun eldra fólks, að fá 
heimsókn frá leiðbeinandanum tvisvar í viku þá mánuði sem þjálfunin stendur, en algengast er að það 
sé í þrjá mánuði. Mögulega getur þjálfunin einnig gert fólki kleift að taka aftur þátt í félagsstarfi, sem 
það var hætt að geta stundað. Auk þess getur þjálfunin aukið gönguöryggi fólks og þar af leiðandi 
minnkað fallhættu. 

Heimahreyfing kostar 34.900 kr. á mánuði og miðast við þrjá mánuði. 

Nánari upplýsingar: 

heimahreyfing@soltunheima.is 
www.soltunheima.is 
563-1400 
 

Hún hefur jafnframt góða reynslu frá störfum meðal fatlaðra, umönnun aldraðra og 
rekstri innan heilsugæslu og fyrirtækja svo fátt eitt sé nefnt.  
Elísabet tekur við starfinu af Jóni Jóhannssyni djákna sem hefur stýrt sálgæsluþjónustu 
Sóltúns s.l. 16 ár. 
 

SUMARDAGUR Í SÓLTÚNI 
 
Árlega er þeim starfsmönnum sem hætt hafa í 
Sóltúni vegna aldurs boðið til kaffisamsætis.  
Það fjölgar með hverju ári í hópnum og fengu yfir 
30 manns boðskort. Það er alltaf gaman að hittast 
og rifja upp gamla tíma og eftirlaunaþegarnir hafa 
ávallt mikinn áhuga á að fylgjast með uppbyggingu 
starfseminnar. Eldhúsið töfraði fram dýrindis 
hlaðborð með kökum og brauðtertu. 
 

JÓN JÓHANNSON DJÁKNI KVADDUR 
 
Jón djákni átti sinn síðasta starfsdag í Sóltúni 31.maí. 
Hann hefur ákveðið að snúa sér að húsasmíði.  
Samstarfsfólk hans færði honum þakklætisvott fyrir 
gott samstarf og Anna Birna færði honum þakkir fyrir 
þátt hans í uppbyggingu á sálgæslu Sóltúns sl. 16 ár.  
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