
Starfsemi í húsinu 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg, 

Bókasafnið og Kaffihúsið er 

staðsett í húsinu.  

Breytingar standa yfir á efri 

hæðinni og á að færa eldhúsið á 

annan stað og opna inn í 

Bókasafnið.  Ekki er ljóst hvenær 

kaffihúsið opnar aftur en það gæti 

dregist fram yfir áramót. 

Starfsmenn: 
Anna – Umsjónarmaður 

Einar – Smíðar 

Kári – Kórstjóri 

Þröstur – Bókband 

Anna Jóna – Starf heyrnarlausra 
Hulda – Glervinna 

Síminn er 575-7720 
 Heimasíða 

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

 

Félagsstarfið er opið alla  

virka daga frá kl. 8.30-16.00 

FRÉTTABRÉF 3.tbl. 08. 2014 

 

Félagsstarfið 

Gerðubergi 

--Sumaropnun-- 

Starfið var opið í allt 

sumar í fyrsta sinn og 

gekk það framar 

vonum. Fólk var ánægt 

með þetta fyrirkomulag 

og starfið vel sótt. 

Nokkrir hópar voru 

starfandi í allt sumar s.s. 

prjónakaffi, bútasaumur 

og gönguhópur. 

 

mislegt er um að vera í 

félagsstarfinu og ættu allir að finna 

eitthvað við sitt hæfi. Haustið 2014 

verður hefðbundið starf s.s. útskurður, 

glervinna, félagsvist, bútasaumur og 

kórstarf.  Einhverjar nýungar verða 

s.s. pappamódel og ýmis stutt 

námskeið. 
 

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.. 

 

Opnunartími frá 1.sept.: 

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


 

onurnar í prjónakaffinu voru 

duglegar að mæta í sumar og var 

haldin smá sýning á dúkkufötum sem 

sést hér á myndunum. 
 

Prjónakaffi 

Söngsmiðja 
Kári Friðriksson var með 

söngsmiðju í sumar í nokkrar vikur. 

Nokkrir hressir einstaklingar fengu 

frumkennslu í beitingu raddar og 

nutu góðs af hæfileikaríkum 

kennaranum. 
 

Kórstarf - Gerðubergskór 
Langar þig að vera í kór ?  Drífðu 

þig þá í Gerðubergskórinn. Það 

vantar alltaf nýja söngmeðlimi og 

sérstaklega karlmenn.  Kórinn 

hefur nú verið í sumarfríi en hefur 

starf aftur 1. sept.  Æfingar eru á 

mánudögum og föstudögum frá kl. 

14.30-16.30 í Gerðubergi. 

Kórstjóri er Kári Friðriksson. 
 

Grænmeti 
Grænmetisræktunin gekk ágætlega 

og verður aftur næsta sumar. 

 

 Nýtt í Gerðubergi. Boðið 

verður upp á leiðbeiningu í 

pappamódel gerð og fer það 

fram eftir hádegi á 

miðvikudögum.  Ýmislegt 

er hægt að gera úr pappa 

s.s. öskjur, byggingar og 

bara það sem vill.  Kynntu 

þér málið hjá 

umsjónarmanni. 

 

 Í bígerð er að vera með 

stutta haustferð þegar líða 

tekur á haustið.  Ekkert er 

búið að skipuleggja enn 

hvert á að fara en eitthvert 

skemmtilegt verður farið.  

Fylgstu með. 

 

 Boðið verður upp á tölvuver 

á föstudögum milli kl. 10-

12. Leiðbeinandi er á 

staðnum. Ekki þarf að koma 

með tölvu með sér, 

fartölvur eru á staðnum. 

Kennslan er ókeypis.  

Vertu velkomin/n. 
 

Á döfinni 

 

 


