
  

Starfsemi í húsinu 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg, 

Bókasafnið og Kaffihúsið er 

staðsett í húsinu.  

Breytingar sem staðið hafa yfir á 

efri hæðinni fara nú vonandi senn 

að ljúka. Ekki er vitað hvernig 

kaffihúsið verður rekið en það 

kemur nú allt í ljós. 

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 4.tbl. 11. 2014 

 

Félagsstarfið 

Gerðubergi 

--Haustferð-- 

Félagsstarfið ásamt 

Fella- og Hólakirkju fór 

í Þjóðminjasafnið að 

skoða þar silfursýningu 

en safnið bauð frítt inn 

ásamt leiðsögn. Á eftir 

var hægt að fá kaffi og 

með því í kirkjunni. Um 

60 manns fóru og var 

mikil ánægja með 

ferðina. 

 

mislegt er í boði og er um að gera að 

fylgjast með. Boðið er upp á stutt 

námskeið á fimmtudagsmorgnum og 

hefur postulínsnámskeið verið núna 

síðustu vikurnar en því fer að ljúka. Þá 

kemur kortanámskeið þar sem hægt 

verður að gera ýmis tækifæriskort og 

verður það tvö skipti 20. og 27. nóv. 
 

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


 

að er alltaf nóg um að vera í 

prjónakaffinu en ein sem þar var 

gestkomandi tók lagið á píanóið við 

mikinn fögnuð kvennanna. 

Einnig var ýmis varningur til sölu í eitt 

skipti hjá þeim. 

Prjónakaffi 

Gömlu dansar 
Mánudaginn 17. nóvember var mikið 

fjör í Félagsstarfinu en þá gat fólk 

komið og dansað Gömlu dansana. 

Þeir Þorsteinn og Valdimar  

voru á harmonikkunni og Edda frá  

Danshöllinni  

var til staðar  

til að leiðbeina  

þeim sem vildu.  

Fá þessir aðilar  

þakkir fyrir.  

Þar sem þetta  

tókst mjög vel er  

hugmyndin að boðið verði upp á þetta 

einu sinni í mánuði og þá á 

mánudögum kl. 13. Einnig er í 

athugun að halda ball fyrir jólin en 

það kemur í ljós síðar. 
 

 Fimmtudagana 20. og 27. 

nóv. verður boðið upp á 

kortanámskeið þar sem 

hægt verður að gera ýmis 

tækifæriskort. 

 

 Í bígerð er að vera með ball 

í desember ef aðstæður 

leyfa. Ef af því verður er 

ætlunin að hafa mat og 

hljómsveit.  

Þetta verður auglýst í tíma 

þannig að fylgist með. 

 

 Opna tölvuverið sem verið 

hefur á föstudögum frá 10-

12 færist nú fram yfir 

hádegi eða frá kl. 13-15. 

Kennslan er ókeypis.  

Vertu velkomin/n. 
 

Á döfinni 

 

 

miðvikudögum er dansað og 

sungið með harmonikkuleik og 

síðan teknar leikfimiæfingar. 

Allir hvattir til að koma. 

 

Lesið úr 

Smalanum 

eftir  

Sigurð H. 

Sigurðsson 


