
Starfsemi í húsinu 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg 

býður upp á listsýningar og 

uppákomur og er hægt að fá 

dagskrá í félagsstarfinu. 

Bókasafnið er staðsett á annari 

hæð. Kaffihúsið er opið frá kl. 10-

16 virka daga og kl. 13-16 um 

helgar. Hægt er að fá hádegisverð á 

milli kl. 11.30-13 en panta þarf 

deginum áður. Hægt er að kaupa 

matar- og kaffimiða í félagsstarfinu 

sem eru niðurgreiddir fyrir öryrkja 

og aldraða. 

Starfsmenn: 
Anna – Umsjónarmaður 

Einar – Smíðar 

Vigdís – Glervinna 

Kári – Kórstjóri 

Þröstur – Bókband 

Anna Jóna – Starf heyrnarlausra 

Zilvinas – Listgreinar 

Andreas – Tölvur 

Auður – Heimaþjónusta, liðveitandi 

Síminn er 575-7720 
 

Heimasíða 
http://reykjavik.is/stadir/gerduberg-felagsstarf 

 

Félagsstarfið er opið alla  

virka daga frá kl. 9-16.30 

FRÉTTABRÉF 1.tbl. feb.2014 

 

Félagsstarfið 

Gerðubergi 

Íbúar í Fagrabergi  
 

ATHYGLI er vakin á því  

að fyrir utan hefðbundinn 

opnunartíma félagsstarfsins 

er tengibyggingin við 

félagsstarfið opin lengur á 

miðvikudögum eða til kl. 

21, menningarmiðstöðin er 

þá með ýmsar uppákomur 

og bókasafnið er opið. 

Tengibygging er einnig opin 

um helgar frá kl. 13-16. 

 

mislegt er um að vera í 

félagsstarfinu og ættu allir að finna 

eitthvað við sitt hæfi. Boðið er upp 

á glerskurð, útskurð, boccia, 

bókband, bútasaum, perlusaum, 

félagsvist, leikfimi, söng, dans, 

opna handavinnustofu, myndlist, 

andlitsteiknun, starf heyrnarlausra, 

prjónakaffi, stafgöngu, helgistund 

og kór svo eitthvað sé nefnt. 

 

Félagsstarfið er opið fyrir alla, 

vertu velkomin/n.  
 

Hvað er í boði 

http://reykjavik.is/stadir/gerduberg-felagsstarf


 

élagsvist fór nýlega af stað og hefur 

gengið mjög vel. Spilað er á 

miðvikudögum kl. 13 og eru veitt 

verðlaun fyrir 1. sæti konu og karla. 

Þátttökugjald er kr. 200. 

ölvunámskeið hefur verið fyrir eldri 

borgara og voru það 3 skipti 3 tímar í 

senn. Þátttakendur fengu að spreyta sig 

á nýjum fartölvum og var ekki annað 

að sjá en ánægja hafi verið með 

námskeiðið. 

Félagsvist og tölvunámskeið 

Prjónakaffi 
 

 Prjónakaffi er haldið úti einu sinni 

í viku í Félagsstarfinu Gerðubergi 

og hittast þá konur og gera ýmsa 

handavinnu.  Konur skiptast á að 

koma með kaffi og með því og 

koma þá allir með sinn eigin bolla. 

Hún Ásta Guðfinna Kristinsdóttir 

gerði sér lítið fyrir og saumaði poka 

undir kaffibollann handa öllum 

konunum, svokallaðan bollapoka, 

til að verja bollann.  Hér má sjá 

hluta af þessum skemmtilegu 

bollapokum. 
 

Boccia og Línudans 
Við erum nýbyrjuð með Boccia á 

þriðjudögum kl. 14. 

Línudans byrjar fimmtudaginn 

27.feb. kl. 13 stendur yfir í 6 vikur. 

Hvert skipti kostar kr. 300.  

Drífðu þig í fjörið. 

 Gerðubergskórinn ætlar að 

fá kórinn frá Borgarnesi í 

heimsókn og munu kórarnir 

syngja saman í Fella- og 

Hólakirkju þann 1. apríl nk. 

 

 Fyrirhuguð er sameiginleg 

leikhúsferð með Árskógum. 

Auglýsing verður sett á 

auglýsingavegginn í 

félagsstarfinu þegar nánari 

upplýsingar liggja fyrir. 

 

 Á döfinni er að setja upp 

sýningu á verkum notenda 

félagsstarfsins í samvinnu 

við Menningarmiðstöðina. 

 

 Vorferð verður farin í maí 

og verður þá farið í rútu í 

dagsferð. 
 

Fylgist vel með og hikið ekki 

við að koma með hugmyndir í 

starfið og leita upplýsinga.. 
 

 

Á döfinni 

 

 


