
  

Starfsemi í húsinu 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg 

hefur nú sameinast með 

Borgarbókasafni og heitir nú 

Borgarbókasafn Menningarhús 

Gerðubergi. Bókasafnið og 

Kaffihúsið er staðsett á efri 

hæðinni og mun kaffihúsið hefja 

rekstur á næstunni.  

Starfsmenn: 
Anna – Umsjónarmaður 

Einar – Smíðar 

Kári – Kórstjóri 

Þröstur – Bókband 

Unnur Dóra – Starf heyrnarlausra 
Ingibjörg – Glervinna 

Ásta - Ýmislegt 

Síminn er 575-7720  
 Heimasíða 

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

 

Félagsstarfið er opið alla  

virka daga frá kl. 8.30-16.00 

FRÉTTABRÉF 1.tbl. 01. 2015 

 

Félagsstarfið 

Gerðubergi 

--Símkerfið-- 

 
Breytingar á símkerfi hafa 

staðið yfir í öllu húsinu 

og verður það tekið í 

notkun á næstu dögum.  

Símanúmer allrar 

starfssemi í húsinu munu 

breytast og verður nýtt 

númer Félagsstarfsins 

411-6195. 

mislegt er í boði og er um að gera að 

fylgjast með. Boðið er upp á stutt 

námskeið á fimmtudagsmorgnum og 

mun postulínsnámskeið hefjast 29. 

jan. n.k. Allar hugmyndir vel þegnar 

varðandi námskeið og annað starf, 

verið ófeimin við að varpa þeim fram 

eða setja í hugmyndakassann. Nýr 

bæklingur liggur frammi við 

upplýsingatöflu. 
 

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.. 

 

Pappamódel 

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


 

rjónakaffið hélt upp á sinn 300 

hitting s.l. föstudag og var mikið fjör 

og gaman. Farið var með gamanmál, 

lesin framhaldssaga og Sigurður 

spilaði á píanóið og hélt uppi 

fjöldasöng við mikinn fögnum gesta. 

Prjónakaffi 

Pappamódel - námskeið 
 

Undanfarið misseri hefur verið 

boðið upp á leiðbeiningu í 

pappamódelagerð. Þetta er mjög 

sniðugt námskeið þar sem gerð 

eru módel úr pappa. Ýmislegt er 

hægt að gera svo sem húsamódel 

eða gjafaöskjur. Leiðbeinandi er 

Einar Jónasson en hann leiðbeinir 

einnig í útskurði.  Komdu og 

kynntu þér þetta, þetta gæti verið 

eitthvað fyrir þig. 

 Þjóðleikhúsið býður eldri 

borgurum upp á dagsýningu 

á leikritinu Sjálfstæðu fólki. 

Sýningin fer fram 5. feb. kl. 

15 og er hægt að hafa beint 

samband við leikhúsið og fá 

miða, miðaverð fyrir eldri 

borgara er kr. 4050.-. 

 

 Opna tölvuverið sem verið 

hefur á föstudögum frá kl. 

13-15 hefst nú aftur 

föstudaginn 30. jan.. 

Kennslan er ókeypis.  

Vertu velkomin/n. 

 

Vorsýning Félagsstarfsins 

verður í samstarfi við 

Menningarhúsið í maí og er 

þetta hluti af þeirra dagskrá. 

Fólk er hvatt til að vera með 

og sýna verkin sín, en allt 

sem starfið hefur boðið upp 

á getur verið með.  

Ef þú vilt vera með í 

undirbúningsnefnd hafðu þá 

samband. 
 

Á döfinni 

 

 

ínudansinn er mjög vinsæll og 

því þurfti að flytja hann í stærri 

sal.  Hann er því á mánudögum 

kl. 13 í Háholti í Félagsstarfinu. 


