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Hátíð þjóðanna í ISB 
International School of Brussels (ISB) stendur 
ár hvert fyrir hátíð þjóðanna, en þá hittast 
foreldrar og börn í leikfimishúsi skólans 
(Kattenberg 19, Watermael-Boitsfort), gera sér 
glaðan dag og bragða á ljúffengum mat og 
drykk frá hinum ýmsu þjóðlöndum. Í ár er 
hátíðin haldin laugardaginn 27. mars og 
hefst kl. 11 árdegis með skrúðgöngu. Ísland 
verður að sjálfsögðu með sölubás á staðnum, 
í félagi við hin Norðurlöndin, og þar gefst 
gestum tækifæri til að bragða á ljúffengum 
hákarli, harðfiski, flatkökum með hangiketi, og 
renna góðmetinu niður með íslenskum bjór, 
brennivíni eða gosi. Kókosbollukast og 
nammiveiðar fyrir börnin. Eins má bregða sér 
til Asíu og fá sér sushi, kínverskar núðlur 
o.s.frv., nú eða skreppa yfir til Ameríku og 
sporðrenna einum borgara með Budweiser. 
Loks væri ekki amalegt að fá sér einn ekta 
ítalskan Tiramisu í eftirrétt. Verði á veitingum 
er stillt í hóf, en ágóði af allri sölu rennur 
óskipt til foreldrasamtaka skólans. Hátíðin er 
öllum opin og má fullyrða að enginn verði 
svikinn af þessari dýrindis veislu. 

 
Nýtt vín á gömlum Belg! 
Annað tölublað fréttabréfsins Belgs lítur nú 
dagsins ljós.  Ný stjórn hefur ákveðið að 
leggja aukna áherslu á útgáfu fréttabréfsins 
og stefnt er að útgáfu einu sinni í mánuði 
að undanskildum júlí-  og ágústmánuði.  
Bryddað er uppá ýmsu nýju efni í þessu 

tölublaði og er von okkar í stjórninni að í blaðinu sé eitthvað við 
allra hæfi.   
Sumt af því sem hér birtist er með “áskorunarfyrirkomulagi”, 
þ.e. í lok greinar skorar greinarhöfundur á einhvern annan úr 
nýlendunni að skrifa næsta pistil um sama efni.  Þannig 
fyrirkomulag er t.d. í matarhorninu sem ber yfirskriftina 
“Nautnabelgur”.  Fyrsta innlegg í Nautnabelg skrifar enginn 
annar en formaður vor, Jónas Jóhannsson, og skorar hann í 
enda pistils síns á Jón Óskar Sólnes sem hann grunar að lumi 
á mörgum gómsætum uppskriftum.  Sama fyrirkomulag er í 
liðnum “Ég mæli með....”.   Stefnan sú að hafa fleiri slíka liði í 
komandi tölublöðum og þannig vonast ritstjóri Belgs til þess að 
blaðið skrifi sig sjálft í framtíðinni........ 
Við í stjórninni hvetjum ykkur til þess að senda okkur efni í 
blaðið og ef félagsmenn vilja auglýsa eitthvað (t.d. bíl, 
baranapössun, barnavagna o.sfrv.) er það velkomið. 
 
Sigfús Þ. Sigmundsson, ritstjóri Belgs. 
Sigfus.sigmundsson@gmail.com 
 

 
Aðalfundur Íslandsfélagsins í Belgíu 
Aðalfundur Íslandsfélagsins í Belgíu var haldinn mánudaginn 1. mars.  Á fundinum var kjörin nýr formaður og ný 
stjórn.  Formaður fyrir næsta starfsár var kjörinn Jónas Jóhannsson. Aðrir sem sæti tóku í nýrri stjórn voru þau: 

 Dís Sigurgeirsdóttir 
 Karl Trausti Einarsson 
 Hallgrímur Kristinsson 
 Sigfús Þ. Sigmundsson 
 Steinunn Pálsdóttir 

Ný stjórn Íslandsfélagsins vill þakka þeim Adelu Halldórsdóttur, Berglindi Ingadóttur, Rúnari Olsen, Sigfúsi 
Sigmundssyni, Sigrúnu Guðnadóttur og Örnu Guðlaugu Einarsdóttur fyrir þeirra óeigingjarna starf á umliðnum 
árum. 
 

                                                                                                                                                                            2. árg. – 1.tölublað – mars 2010 

Belgur  

- Fréttabréf Íslendinga í Belgíu - 
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Ávarp formanns – fjölbreytt dagskrá framundan 
 
Ágætu félagsmenn, eins og ykkur er kunnugt tók ný stjórn við hjá Íslandsfélaginu 1. mars 
síðastliðinn. Okkar bíður hið erfiða verk að feta í fótspor fyrri stjórnar og er það hægara sagt en 
gert. Það vill okkur til happs að við njótum dýrmætrar reynslu fyrrum formanns, Sigfúsar Þ. 
Sigmundssonar, sem situr áfram í stjórn og mun ritstýra fréttabréfinu. Stefnt er að því halda úti 
fjölbreyttri dagskrá á nýju starfsári, en forsenda þess er að félagsmenn séu í senn virkir 
þátttakendur og greiði félagsgjöld sem allra fyrst. Íslenskuskólinn verður á sínum stað, sem og 
Jólaballið og hið sívinsæla Þorrablót. Margt fleira verður á döfinni og skal hér nefnt hið helsta 
sem framundan er. 
 

Stefnumót Íslandsfélagsins gerðu stormandi lukku á síðasta starfsári og munu þau hefjast á ný föstudaginn 23. apríl, með 
stefnumóti á Place Lux.   
 
Leyndardómar Brussel. Sunnudaginn 25. apríl verður farin gönguferð um miðborg Brussel undir leiðsögn Jóns Óskars 
Sólnes, sem þekkir vel til sögu bæjarins. Dagskráin verður nánar auglýst síðar, en stefnt er að því að hittast á kaffihúsi milli kl. 
15-16, rölta um miðbæinn í tvær klukkustundir, skoða helstu byggingar og setja í sögulegt samhengi, setjast síðan á valinn 
veitingastað og fá sér ögn í kroppinn. Jón þvertekur fyrir að vera sérfræðingur á þessu sviði, en kannast við að hafa lesið eitt 
og annað um arkitektúr og staðhætti í miðborginni. Því æskir hann þess að sem flestir leggi orð í belg í téðri vegferð. 
 
Vorferð 2010. Laugardaginn 29. maí verður farið í vorferð til Gravelines í Frakklandi. Er hér um stórmerkilegan bæ að ræða og 
vísast nánar þar um til greinarstúfs á öðrum stað í blaðinu. Er sjálfsagt að hugleiða einnar náttar gistingu, fyrir þá sem vilja, og 
er þeim bent á að huga að gistingu á hóteli eða tjaldstæði bæjarins. 
 
17. júní hátíðahöld. Stefnt er að því að hátíðahöldin fari fram laugardaginn 19. júní við Skandinavíska skólann í Waterloo. 
Kvennahlaupið verður endurvakið með pomp og prakt, svo sem nánar verður auglýst síðar, en í kjölfar þess verður farið í 
skrúðgöngu, börnin fá fána og blöðrur, boðið verður upp á grillaðar pylsur og gos, jafnframt því sem börnin fá bland í poka. 
Fjallkonan verður á sínum stað, sem og Jörundur með gítarinn. 
 
Fréttablaðið Belgur. 
Stefnt er að því að fréttablaðið komi út með reglulegu millibili, svo sem Sigfús reifar nánar á öðrum stað í blaðinu. 
 
Símaskráin. 
Verið er að leggja lokahönd á gerð nýrrar símaskrár og er þess að vænta að hún verði tilbúin til dreifingar innan tveggja vikna. 
Athugið að símaskráin er aðeins send til þeirra sem greitt hafa félagsgjöld. 
 
Aðrir viðburðir. 
Stjórnin hefur hug á því að skipuleggja skoðunarferð í eitt eða fleiri listasöfn borgarinnar, bjóða upp á lautarferð(ir), þar sem 
foreldrar og börn geta hist, farið í leiki, borðað saman nesti og átt ánægjulega stund í einhverjum skemmtigarði borgarinnar. Þá 
er til skoðunar hvort unnt sé að fara í „vísindaferð‟ á föstudagseftirmiðdegi í eina eða fleiri stofnanir, s.s. sendiráðið, NATO, 
ESA og EFTA, þar sem boðið yrði upp á kynningu á viðkomandi starfsemi og léttar veitingar þegnar því samfara. Eru 
félagsmenn hvattir til að tjá sig um hugmyndir sem þessar og koma öðrum hugmyndum á framfæri við formanns félagsins eða 
ritsjóra Belgs. 
 
Jónas Jóhannsson, formaður Íslandsfélagsins í Belgíu 
Netfang: iramod@yahoo.com 
 
Netfang ritstjóra: sigfus.sigmundsson@gmail.com 
Netfang Íslandsfélagsins: islandsfelag@gmail.com 

 

Ný stjórn Íslandsfélagsins í Belgíu 

 

            

 Jónas formaður      Karl Trausti varaf.     Dís gjaldkeri                 Halli ritari           Sigfús ritstj. Belgs      Steina fulltr. í skólan. 
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Kæru samlandar! 
 
Það líður að vori og fyrirhuguð vorferð 
Íslendingafélagsins er að taka á sig mynd. Að þessu 
sinni er ætlunin að heimsækja bæinn Gravelines, 
sem er bær á norðurströnd Frakklands (í Flandrinu - 
á milli Calais og Dunkerque) í u.þ.b. 180 km. fjarlægð 
frá Brussel.  
 
Gravelines hefur að geyma ríka Íslandstengda sögu. 
Þaðan sigldu sjómenn á Íslandsmið í aldanna rás til 
veiða. Er minningu sjómannanna og þessarar sögu 
mjög haldið á lofti í bænum þar sem finna má söfn og 

minjar sem sýna og skrá þessa sögu. Má þar nefna Maison d´Islandais, eða Íslendingahúsið, sem er alþýðuhús 
þessa tíma. Einnig er þarna sjávarminjasafn sem tileinkað er Íslandssiglingunum og veitingastaður sem ber nafn 
Íslands. Þá er heiðri Fáskrúðsfjarðar haldið til haga, en Gravelines er vinabær Fáskrúðsfjarðar og á hverju ári er 
haldin Íslendingahátíð í bænum, og Fáskrúðsfjörður svarar í sömu mynt með sínum alkunnu Frönsku dögum. 
Allt á þetta sér, sumsé, aðdraganda og sögu í þessum litla bæ.  
 
Fyrir utan sterkar Íslandstengingar er bærinn að öðru leyti snotur. Þar er að finna fallega strönd, leikvelli fyrir 
börnin og boðið upp á bátasiglingar á síkjum bæjarins. Þá er stærsta kjarnorkuver Evrópu að finna á nágrenni 
bæjarins, fyrir þá sem hafa áhuga á slíku... M.ö.o. eitthvað fyrir alla, háa sem smáa, unga sem aldna.  
 
Ferðin er miðuð við dagsetninguna 29. maí, sem er laugardagur. Vilji fólk gista er aðstaða til þess í bænum, 
hvort heldur sem er tjaldstæði eða hótelgisting.  
 
Ennfremur, fyrir þá sem áhuga hafa á sögu fyrri heimsstyrjaldar hefur norðurhluti Frakklands að geyma 
stríðskirkjugarða þar sem m.a. Vestur-Íslendingar sem börðust fyrir Kanada og Bandaríkjamenn hvíla. Má benda 
á bæinn Etaples (í 80 km. fjarlægð frá Gravelines) þar sem finna má m.a. leiði með íslenskri grafskrift. Þá hefur 
svæðið að sjálfögðu upp á margt annað bjóða, fallega strandbæi og afþreyingu hvers konar, og ekki er langt í 
hina ægifögru Rúðuborg fyrir þá sem vilja fullnýta helgina.  
 
Nánari dagskrá verður send út síðar en varðveitið dagsetninguna og tilkynnið um þátttöku á netfang 
Íslandsfélagins islandsfelag@gmail.com eins fljótt og auðið er (takið fram að um skráningu í ferðina sé að ræða).  
Fjölmennum á Íslandstengdar slóðir og gerum okkur glaðan dag í Gravelines þar sem heimamenn munu taka 
vel á móti okkur.  
 
Heimasíða Gravelines: http://www.ville-gravelines.fr/  
 
Stjórnin 

 

 
Félagsgjöld 2010-2011! 
Nú er nýtt starfsár Íslandsfélagsins hafið.  Það stendur frá 1. mars í ár til mars á næsta 
ári.  Félagsgjöld gera félaginu kleift að halda úti ýmislegri starfsemi og hvetjum við alla Íslendinga í 
Belgíu, og velunnurum félagsins, að leggja okkur lið við að efla starfsemina á komandi starfsári með því 
að greiða félagsjöldin.  Við mælumst til þess að þeir sem taka þátt í viðburðum á vegum félagsins hafi 
greitt fyrrnefnd gjöld. 

Félagsgjöldin eru 50 evrur á hvern fullorðinn einstakling (18 ára og eldri) og 25 evrur fyrir námsmenn.  
Ekkert er greitt fyrir börn 18 ára  og yngri.  Félagsgjöldin greiðast inná reikning félagsins: ING 310-
1074359-73.  Taka skal fram að verið sé að borga félagsgjöld. 
 

mailto:islandsfelag@gmail.com
http://www.ville-gravelines.fr/
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Nautnabelgur - Pasta Garibaldi að hætti Jónasar 

Frómir menn segja að leiðin að hjarta konunnar 
sé gegnum magann. Sú speki hefur reynst vel 
í „Kastalanum‟, en þar er eftirfarandi pastaréttur í sérstöku 
uppáhaldi hjá henni Dís minni. Hugmyndina fékk ég í 
Baden Baden síðastliðið sumar, eftir að frúin hafði farið 
þrívegis á ítalska veitingastaðinn Garibaldi, á tveimur 
dögum, og ávallt pantað sama réttinn. Ástæðan er 
einföld; konan er sjúk í sveppi. Ég kaupi yfirleitt allt 
hráefni í Carrefour og vel yðurlega vörur merktar sömu 
keðju.  Þær eru ódýrari og hafa reynst mér vel.  Sá 
böggull fylgir skammrifi að rétturinn telst seint til 
megrunarfæðis, sem og að Girolle sveppir eru dýrir, sér í 
lagi á veturna, og því má spara með því að blanda saman 

Girolle sveppum og gömlu góðu „Flúða sveppunum‟. Ódýrari útgáfan kostar 16,69 €, en sú fínni 22,19 €. Tilvalið 
er að reiða réttinn fram á föstudagskvöldi og dreypa á léttvíni honum til meðlætis.  

Uppskrift fyrir 4 (Undirbúnings- og matreiðslutími 45 mín.) 
500 gr. penne pasta 
400 ml. matvinnslurjómi 
120 gr. ítölsk Parma skinka 
400 gr., kirsuberjatómatar 
300 gr. Girolle sveppir (12,98 €) eða 150 gr. og 250 gr. hvítir sveppir (Carrefour, 0,99 €) 
150 gr.  Philadelphia smurostur 
Rautt tómat pesto 
6-8 geirar af hvítlauk (ljúffengt að hafa enn meira) 
Saffran 
Parmesan ostur  

Undirbúningur: Hitið  ofninn í 175°. Takið fram miðlungsstóran pott (fyrir pastasósu), stóran pott (fyrir penne 
pasta), pönnu fyrir sveppasteikingu, og stóra pönnu (jafnvel Wok) fyrir lokastigið. Saxið hvítlaukinn smátt og 
skerið sveppina í hæfilega bita (hvíta sveppi í fernt og Girolle eftir smekk).  

Fyrsta stig: Setjið tómatana í eldfast mót, skvettið (ólívu)olíu yfir og rúllið tómötunum upp úr. Dreifið 4-6 
söxuðum hvítlauksgeirum yfir tómatana og stingið inn í ofn í 30-40 mín. eða þar til tómatarnir verða dável 
steiktir.   
 
Annað  stig: Á meðan tómatarnir malla, léttsteikið 2 saxaða hvítlauksgeira með smjörklípu í miðlungspottinum, 
ásamt nokkrum þráðum af saffran. Hellið matvinnslurjómanum í pottinn ásamt hálfri öskju af smurosti og einni 
krukku af tómat pestó. Hitið að suðumarki. Léttsteikið sveppina, uns safinn kemur fram. Hellið þá sveppum og 
safa út í pottinn og látið pastasósuna malla um stund, undir loki. (smakkið til með salti/pipar) 

Þriðja stig: Sjóðið pastað „al dente‟ samkvæmt leiðbeiningum (Barila er 11 mín.). Sigtið vatnið frá. Hellið 
pastasósunni í stóru (Wok)pönnuna, haldið heitu, og blandið saman við 350 grömmum af pastanu (afganginn er 
gott að eiga fyrir börnin, ef þau vilja ekki réttinn góða). Takið tómatana úr ofninum, raðið snyrtilega yfir 
pastaréttinn (safinn og hvítlaukur með). Rífið Parma skinkuna í bita og raðið yfir. Berið fram í pönnunni, ásamt 
rifnum parmesan osti, brauði og salati, ef vill. Bon Appétit!      

Sagan segir að „Matarhornið‟ hafi verið fastur liður í fréttablaði Íslandsfélagsins hér á árum áður og að Jón 
Óskar Sólnes hafi bryddað upp á þeirri nýjung. Er því við hæfi að ég skori á Jón að „toppa‟ uppskrift mína í 
næsta tölublaði og gefa lesendum innsýn í eldamennsku sína. 

Jónas Jóhannsson    
iramod@yahoo.com 
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Menning og listir - Njótið þess að vera hér!! 
 
Hér  Belgíu er ýmislegt  hægt að gera sér til dundurs og um 
að gera að nýta tímann vel, meðan hér er dvalið. Mér er þá 
efst í huga listalífið, sem allir ættu að geta notið án 
tungumálaerfiðleika. Víða er hægt að leita fanga því  af 
mörgu er að taka og eins gott að láta ekki valkvíðann ná 
tökum á sér, heldur láta vaða til þess að missa ekki af 
einhverju, sem maður vildi síður vera án. 

 
Fyrst ber að nefna hinn stóra tónleikasal í BOZAR við 23 
rue Ravenstein. Þar er gefin út tónleikaskrá að vori, þar sem 
má finna yfirlit yfir  tónleikaraðir af ýmsum toga og  flytjendur 
hvaðan æva úr veröldinni (sala á þær fer fram í maí). Sala 

stakra miða er  síðan frá og með júní fram á tónleikadag 
og miðasalan er opin frá mánudegi til laugardags kl.11-19 . 

Verðflokkar eru fjórir eftir staðsetningu í sal, þeir ódýrustu á 10-20 evrur. En rétt er að hafa í huga að  því nær 
sem dregur tónleikum, minnka líkurnar á því að ná í miða á viðráðanlegu verði eða miða yfirleitt, einkum ef um 
toppnöfn er að ræða.  
 
Í Konservatóríunu eru einnig oft tónleikar (Conservatoire Royal de Bruxellew, Rue de la Régence 30, 1000 Bxl) 
Orgeltónleikar fara oft fram í dómkirkjunni Cathédrale St.Michel,sem og víðar í kirkjum. Í Brussel fer árlega fram 
virt alþjóðleg tónlistarkeppni, kennd við Elísabetu fyrrverandi drottningu þeirra. Þar skiptast á þriðja hvert ár 
keppni í fiðluleik (var í vetur leið) , píanóleik ( sem nú stendur sem hæst) og klassiskum söng (næsta vetur). 
Hægt er að kaupa miða og fylgjast með hvort sem er undankeppninni (3.-8. maí n.k.), undanúrslitum  10.-15. 
maí), ellegar fara á lokakonsert þeirra sem í efstu sætumlenda (24.-29.maí). 
 
Í gamla útvarpshúsinu á place Flagey er mikið um að vera. Þar eru gömlu upptökusalirnir  orðnir að frábærum 
tónleikasölum og við hlið inngangsins (sem snýr út að tjörninni) er miðasala og mikið af alls kyns bæklingum til 
að kíkja í eða taka með  sér til að fygjast með því hvað um er að vera.   Kvikmyndaáhugamenn þurfa að hafa 
augun opin fyrir því sem er á boðstólum í CINEMATEK-inu, en sýningar þess eru ýmist á Flagey og í Bozar 
(vinstra megin upp með  inngangi tónleikasalarins).  

 
Á  myndlistarsviðinu er líka úr miklu að moða. Þar má fyrst nefna listasafnið „Museum des beaux artes“ við Rue  
du la Regence. Þar er auk gömlu meistaranna, einnig hið nýja safn með verkum Magritte og auk þess 
sérsýningar, þar er skemmst að minnast stórrar sýningar á verkum CoBrA hópsins í fyrravetur. Nú 16.da janúar 
til 18da apríl er þar sýningin „Frida y su mundo“ á verkum Fridu Kahlo.  Alls staðar rekst maður á gallerí og um 
að gera að kíkja þar inn, aldrei að vita nema maður finni eitthvað, sem maður ekki vildi hafa misst af! Til dæmis 
er mjög skemmtilegt að skreppa til Antverpen til að skoða myndlist. Þar hafa galleríin sammælst skemmtilega, 
þannig að þau opna öll nýjar sýningar á sama tíma. Þar mætir  fjöldi fólks og röltir milli tuga gallería, sýnir sig og 
sér aðra auk þess að skoða myndlist af ýmsum toga. Sýningarnar þar eru yfirleitt opnar í um 6 vikur.  

 
Svo nú er bara að bretta upp ermarnar og forgangsraða, því tíminn flýgur og maður er alltaf að missa af 
einhverju, sem maður ætlaði einmitt að hlusta á eða skoða.  

              
Góða skemmtun!  

                                                                      
Sigrún Guðnadóttir 
sigrgudn@gmail.com 
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Best Ham Júnætid 
Undanfarin ár hefur hópur foreldra og barna hist einu sinni í viku og 
spilað fótbolta undir merkjum Best Ham. Fyrstu árin var leikið á 
vellinum við Íslenskuskólann í Waterloo, en haustið 2009 tók 
félagið í notkun nýjan heimavöll við International School of Brussels 
(ISB) að Kattenberg 19, 1170 Watermael-Boitsfort. Leiktímabilið er 
frá september til og með júní ár hvert (hlé í skólaleyfum) og ávallt 
leikið á sunnudögum, frá kl. 12:30-14:00.  
 
Allir sem hafa áhuga á fótbolta og hafa náð 10 ára aldri eru 
velkomnir að spila með Best Ham, en liðið skipa nú 12-16 
einstaklingar (konur, karlar, unglingar og börn) frá fimm 
þjóðlöndum; Íslandi, Spáni, Dúbæ, Skotlandi og Kolumbíu. Þeir 

sem hafa áhuga á að bætast í hópinn er bent á að hafa samband við Jónas Jóhannsson (iramod@yahoo.com) en 
félagsgjöld eru um 14 evrur á mánuði fyrir hverja fjölskyldueiningu (ef tveir eða fleiri spila úr sömu fjölskyldu er 
aðeins greitt eitt gjald).  
 
Þjálfari Best Ham og liðsstjórnandi er Hallgrímur Kristinsson. Félagið er sjálfstæð rekstrareining, en starfar í nánu 
sambandi við Íslandsfélagið í Belgíu.      
 

 
Hvað er húshommi? 
 
Samkvæmt orðabók 
Íslandsfélagsins er 
„húshommi“ (fr. homme 
foyer) karlmaður sem býr 
í Belgíu, á konu sem 
vinnur fyrir honum og 
hefur ekkert betra að gera 
en að keyra skólabíl, 
þrífa, elda og borða 

góðan mat með öðrum körlum á svipuðu reki.  
Fyrir nokkrum árum stofnuðu þessi grey óformleg 
samtök sem ganga undir nafninu 
Húshommafélagið og hittast stöku sinnum á 
veitingastaðnum „Le Coach‟ (20 Boulevard Saint-
Michel, 1150 Sint-Pieters-Woluwe), snæða 
hádegisverð, skiptast á uppskriftum og ræða 
dægurmál líðandi stundar.  
 
Félagsskapurin er opinn öllum, sem falla undir 
ofangreinda skilgreiningu eða myndu óska þess 
að svo væri. Þeir sem hafa áhuga á að verða 
limir í þessu rótgróna félagi er bent á að hafa 
samband við Sigfús höfuðhúshomma 
(sigfus.sigmundsson@gmail.com) og beiðast 
skráningar á póstlista félagsins.      

 

 

Sigfús mælir með..... 
 
...hersöguafninu í  Park du 

Cinquantenaire.  Farið uppá bogann (sjá 
mynd) og njótið útsýnisins yfir borgina 
(innangengt er uppá “bogann” úr 
safninu).  Það er ókeypis inn!  Heimilisfang:  

Royal Army Museum Parc du Cinquantenaire 3, 1000 
Brussels. 

 
...pizzunum á Mamma Roma.  Þar eru pizzur með framandi 
áleggstegundum. Hægt er að setjast við borð með barstólum, 
fá sér nokkrar sneiðar af gómsætum flatbökum og sötra 
rauðvín. Pizzurnar eru seldar eftir vigt!  Heimilisfang:  Rue du Page 5, 

1050 Brussels. 

 
...morgunverði eða “bröns” á Le pain du Châtlain.  Prufið 
omeletturnar hjá þeim og nýkreysta appelsínudjúsinn.  
Heimilisfang:  Place du Châtelain 291050 Ixelles. 

 

...heilsudjúsum og annari hollustu hjá Guapa.  Heimilisfang: Rue du 

Bailli 2b, Ixelles, Brussels. 
 
...Chatlain markaðnum sem er á hverjum miðvikudegi frá kl. 
12-20.  Þetta er eini kvöldmarkaðurinn sem ég veit um í Brussel 
og þarna er oft mikið stuð milli kl. 17-20 (sérstaklega á vorin og 
að sumarlagi). Eftir að markaðurinn lokar fyllast barir og 
veitingahús í hverfinu af fólki. Heimilisfang:  Place Chatelain, 1050, Ixelles, 

Brussels. 
 

Sigfús - sigfus.sigmundsson@gmail.com 

 

Sigfús skorar á Helenu Einarsdóttur fyrir næsta blað! 
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Myndir frá þorrablóti, fyrirlestri Jóns Baldvins og sýningu “Maybe I should have”.. 
 
 

         
  Bryndís Schram sá um veislustjórnina á þorrablótinu                       Nýlendukórinn tók nokkur þjóðleg lög 

 

        
Jón Baldvin Hannibalsson var ræðumaður kvöldsins                   Hinir alræmdu Dísarbræður héldu uppi fjörinu 

 

       
 Jón Baldvin hélt fyrirlestur í EFTA þann 5. febrúar                Gunnar Sigurðsson leikstjóri “Maybe I should have” 

 


