
Starfsemi í húsinu 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg, 

Bókasafnið og Kaffihúsið er 

staðsett í húsinu.  

Breytingar eru nú hafnar á efri 

hæðinni og á að færa eldhúsið á 

annan stað og opna inn í 

Bókasafnið.  Kaffihúsið verður 

lokað á einhverjum tímapunkti í 

sumar vegna sumarleyfa og vegna 

framkvæmdanna. 

 

Starfsmenn: 
Anna – Umsjónarmaður 

Einar – Smíðar 

Vigdís – Glervinna 

Kári – Kórstjóri 

Þröstur – Bókband 

Anna Jóna – Starf heyrnarlausra 

Andrés – Tölvur 

Síminn er 575-7720 
 

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

 

Félagsstarfið er opið alla  

virka daga frá kl. 9-16.30 

FRÉTTABRÉF 2.tbl. 04. 2014 

 

Félagsstarfið 

Gerðubergi 

--OPIÐ Í SUMAR-- 
 

Athugið, Félagsstarfið 

verður opið í allt sumar 

og því um að gera að 

koma með hugmyndir 

að sumarstarfi.  

Eitthvað mun falla 

niður í sumar eins og 

t.d. glervinnustofan og 

kórstarf. 

 

mislegt er um að vera í 

félagsstarfinu og ættu allir að finna 

eitthvað við sitt hæfi. Leikfimi 

Milan og Maríu hefur verið vinsæl 

en það fer að líða að síðustu 

tímunum. Kórstarf fellur niður á 

sumrin og það starf þegar 

starfsmenn fara í sumarleyfi. Öllu 

sjálfbæru starfi verður haldið úti. 

 

Félagsstarfið er opið fyrir alla, 

vertu velkomin/n.  
 

Hvað er í boði 

Fylgist vel með og hikið ekki 

við að koma með hugmyndir í 

starfið og leita upplýsinga.. 
 

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


 

oðið er upp á einkakennslu á tölvu 

eða spjaldtölvu í Félagsstarfinu. Það er 

ýmislegt hægt að læra og betrumbæta 

sig í. Kennslan fer fram á 

miðvikudögum og fimmtudögum fram 

til 22. maí.  Ef það er eitthvað sem þú 

þarft að bæta þig í þá er að bara að 

skrá sig á skrifstofunni og prófa.  

Tölvukennsla 

Bingó 
 

 Bingó var haldið 8. apríl s.l. og 

voru vinningar glæsilegir. Spilaðar 

voru 7 umferðir, lárétt og lóðrétt 

lína, B og O lína, stór rammi og 2x 

allt spjaldið. Sumir fengu oftar 

bingó en aðrir en þessa má geta að 

ein fékk hvorki meira né minna en 

þrisvar sinnum bingó. Það var nemi 

sem var í vettvangsnámi í 

Félagsstarfinu í þrjár vikur sem sá 

um bingóið.  Hér má sjá mynd af 

vinningshöfum og Sirrý nema. 
 

Línudans 
Línudansinn hefur gengið mjög vel 

og er fullur salur. Því hefur verið 

ákveðið að framlengja og bjóða 

einnig upp á línudans í maí. Hann 

fer fram á fimmtudögum kl. 13 og 

því falla þrír fimmtudagar niður í 

apríl í röð vegna frídaga. 

 

 Vorferð verður farin 8. maí 

og verður lagt af stað kl. 10 

frá félagsstarfi Gerðubergi. 

Upplýsingar hanga uppi á 

auglýsingatöflunni í 

Félagsstarfinu og er 

skráning hafin á skrifstofu. 

Ath. að um takmarkaðan 

sætafjölda er að ræða. 

 

 Hugmynd er uppi um að 

vera með gróðurreiti fyrir 

grænmetisrækt fyrir utan 

tengibyggingu við 

Fagraberg.  Vonandi tekst 

að framkvæma þetta. Öll 

aðstoð áhugasamra er vel 

þegin, svo endilega hafið 

samband við umsjónarkonu 

til skrafs og ráðagerða. 

 

 Verið er að kanna hvort 

hægt sé að setja upp 9 holu 

púttvöll við tengibyggingu.  

 

 
 

Á döfinni 

 

 


