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Vorferð 2010 til Gravelines 
Nú styttist í vorferð Íslandsfélagsins sem farin verður laugardaginn 29. maí. 
Áfangastaður að þessu sinni er bærinn Gravelines á norðurströnd Frakklands, í 
u.þ.b. 180 km. fjarlægð frá Brussel. Eins og fram kom í síðasta tölublaði Belgs er 
hér um snotran fiskimannabæ að ræða, sem hefur að geyma ríka Íslandstengda 
sögu, en þaðan réru sjómenn á Íslandsmið um aldabil. Þau tengsl hafa haldist 
órofið og er bærinn nú vinabær Fáskrúðsfjarðar og heldur árlega upp á þau tengsl 
með sérstökum Íslandsdegi í september. Bæjaryfirvöld bíða spennt eftir komu 
okkar og munu taka hlýlega á móti okkur. Að því tilefni hafa yfirvöld sett saman 
formlega dagskrá, sem hefst með sameiginlegum hádegisverði kl. 12:00 á 
veitingastaðnum „Le Retour d´Islande“. Í framhaldi mun leiðsögumaður sýna 
okkur „Maison de l’Islandais“ eða Íslendingahúsið, sem er alþýðuhús þess tíma 
og hefur að geyma ýmsar minjar um Ísland. Þá verður farið á sjóminjasafnið eða 
„Musée de la Mer“, sem er ekki síður merkilegt fyrir sögu okkar eigin þjóðar. Loks 
er stefnt að því að bæjaryfirvöld bjóði hópnum í móttöku og léttar veitingar, en 
formlegri dagskrá ljúki eigi síðar en kl. 17-18. Kostnaði við hádegisverð verður 
stillt í hóf og aðgangseyrir að nefndum söfnum eru 3 evrur fyrir fullorðna. Fyrir þá 
sem ekki hafa áhuga á að taka þátt í fullri dagskrá er bent á að fara má í bátsferð 

á síkjum bæjarins, nú eða skreppa á ströndina sem er steinsnar frá miðbænum. Vísast að öðru leyti til ítarlegri 
umfjöllunar í síðasta Belg.  
 
Ágætu félagar, nú ríður á að þið skráið ykkur í ferðina sem allra fyrst, á netfang Íslandsfélagsins 
(islandsfelag@gmail.com), takið fram að um sé að ræða skráningu í ferðina og hversu margir verða í för. Einingis 
þannig, er hægt að leggja lokahönd á skipulagningu ferðarinnar, en fjöldi þátttakenda skiptir ekki síst máli fyrir 
undirbúning bæjaryfirvalda. Að óbreyttu er stefnt að því að þátttakendur fari á eigin bifreiðum. Ferðin frá Brussel 
tekur u.þ.b. 2 klst. og er því mikilvægt að leggja af stað upp úr kl. 09:00 á laugardeginum, en ráðgert er að hópurinn 
safnist saman á torgi bæjarins um kl. 11:30. Fyrir þá sem hafa áhuga á að gista eina nótt er bent á hótelið „Hotel du 
Beffroi“, en þar kostar nóttin í tvíbýli tæpar 80 evrur, án morgunmatar. Einnig er bent á tjaldsvæði bæjarins, en margir 
hafa lýst yfir áhuga á að tjalda þar aðfaranótt sunnudags. Væri þá upplagt að grilla saman um kvöldið og halda 
rammíslenska kvöldvöku. Bæjaryfirvöld vilja hins vegar vita um þann fjölda þannig að unnt sé að tryggja tjalstæði 
fyrir alla. Fyrir þá sem vilja kynna sér betur þennan snotra fiskimannabæ er bent á heimasíðuna: http://www.ville-
gravelines.fr 
 
Stjórnin 

                                                                                                                                                                            2. árg. – 2.tölublað – apríl 2010 

Belgur  

- Fréttabréf Íslendinga í Belgíu - 
 

 

 

Ritstjóri og ábyrðarmaður Belgs: Sigfús Þ. Sigmundsson, netfang: sigfus.sigmundsson@gmail.com 

Sendið okkur endilega greinar, ábendingar eða myndir til birtingar í Belg á netfangið: 

islandsfelag@gmail.com 
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Brottfluttir – Anna Margrét og Þorgeir 
Frá og með þessu tölublaði Belgs hefst dálkurinn 
“Brottfluttir” þar sem boðið verður uppá viðtal við 
einstaklinga eða pör sem hafa búið í Belgíu en eru nú flutt 
heim eða eitthvert annað. Það eru þau Anna Margrét og 
Þorgeir sem ríða á vaðið og svara nokkrum laufléttum 
spurningum um dvölina í Belgíu og fleira. 
 
Hvað hefur á daga ykkar drifið síðan þið fluttuð heim? 
Okkar beið gagnger endurnýjun á húsi okkar, bæði að utan 
og innan. Fólk leit á þessar framkvæmdir í forundran og 
fannst einhver “2007” bragur á framtakinu. Það var reyndar 
rétt að því leyti að árið 2007 var engin leið að ráðast í 
framkvæmdir af þessu tagi vegna þenslu og fáránlegrar 
verðlagningar á allri vinnu. Þetta var mjög skemmtilegt og 
gott að byrja lífið heima á svona verkefni. Svo beið gamli 

vinnustaðurinn Þorgeirs en Anna Margrét réri á önnur mið. 
 
Hver var ástæðan fyrir því að þið fluttuð til Belgíu? 
Við fórum bæði í vinnu þar, Þorgeir í fastanefnd Íslands gagnvart ESB (sendiráði Íslands) og Anna Margrét setti á 
fót skrifstofu fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga og veitti henni forstöðu. 
 
Hvernig fannst ykkur að búa í Belgíu/Brussel? 
Frábært í alla staði! 
 
Hvers saknið þið helst frá Belgíu/Brussel? 
Delhaize, Matongé í Ixelles (hverfisins okkar), miðvikudagsmarkaðarins á Chatelain, matsölustaðanna við Place St. 
Boniface, Gamla Brussel (elsta matsölustaðarins á Boniface, sem við sóttum oftast). Þá er náttúrulega súrt að geta 
ekki lengur hoppað upp í flugvél og farið hvert sem er á viðráðanlegu verði eða skroppið í kampavínshéraðið yfir 
helgi og svo framvegis! 
 
Hvað fór mest í taugarnar á ykkur í Belgíu? 
Hundaskíturinn, bilaðar gangstéttir, rigningin, bílastæðaskortur og fleira sem engu máli skiptir! 
 
Einhverjir góðir veitingastaðir sem þið mælið með? 
Maður fer bara á St. Boniface og velur úr ca 15 veitingastöðum og allt þar í kring eru jafn margir eða fleiri staðir. Á 
þremur árum komumst við ekki yfir alla staðina sem okkur langaði að fara á svo við eigum enn erindi til Brussel! 
 
Einhverjar búðir sem þið mælið sérstaklega með? 
Delhaize ef eitthvað vantar í matinn, svo er mmmh! á Chausse de Charleroi skemmtileg (matur og mataráhöld), 
gúrmbúðin okkar og bakaríð á Chausse d’ Ixelles og ábyggilega hundrað fleiri! 
 
Getið þið mælt með einhverju skemmtilegu að gera í Brussel/Belgíu...? 
Ardennafjöllin og öll gömlu gúrmhótelin það sem bjóða dýrindis matarorgíur og gistingu á viðráðanlegu verði, ekki 
síst á haustin þegar veiðitímabilið er hafið. Þá má mæla með gönguferðum um engin og akrana í kringum Waterloo 
ef hugurinn stendur til að njóta góða veðursins og sjá jafnframt til sólar. Þar er líka sveitabakarí með frábæru brauði 
og veitingum. Svo má ekki gleyma bláa skóginum sem enginn má missa af á vorin, það er ógleymanleg reynsla að 
sjá hann. 
 
Ef þið fengjuð flug og hótel fyrir tvo í eina helgi í Brussel hvað mynduð þið helst vilja gera? 
Leyndó! 
 
Mynduð þið flytja aftur til Belgíu/Brussel ef ykkur biðist gott tækifæri til þess í framtíðinni? 
JÁ!!! 

 
Mmm!:  http://www.mmmmh.be 

  Blái skógurinn:  http://en.wikipedia.org/wiki/Hallerbos 
 

http://www.mmmmh.be/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hallerbos
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Ferðahugmynd – Ágústa Þorbergsdóttir 
 
Önnur nýjung í Belg að þessu sinni er liðurinn 
”Ferðahugmynd”.  Hér skiptumst við á að koma með góðar 
hugmyndir að ferðalögum innan Belgíu eða til landanna hér í 
kringum okkur.  Það er Ágústa Þorbergsdóttir sem ríður á 
vaðið og hún skorar á Lilju Sturludóttur að koma með næstu 
ferðahugmynd.  En gefum Ágústu orðið: 
 
Ég veit ekki með ykkur hin, en þegar ég flutti til Belgíu fyrir 
nokkrum árum hafði ég aldrei smakkað alvöru kampavín. 

Ýmsar gerðir af misgóðu freyðivíni höfðu ratað inn fyrir mínar varir en ekki alvöru kampavín. Fljótlega eftir komu 
mína til Brussel fékk ég kampavín í fyrsta skipti og líkaði mér strax mjög vel við drykkinn. Í kjölfarið var farið að 
huga að ferð til Kampavínshéraðsins en af einhverjum ástæðum varð sú ferð ekki að veruleika fyrr en í febrúar 
2009. 
 
Kampavínshéraðið er aðeins í 2,5-3 tíma akstursfjarlægð frá Brussel og því tilvalinn áfangastaður fyrir helgarferð. 
Við lögðum af stað klukkan 9 á laugardagsmorgni og höfðum haft samband við þrjá kampavínsbændur fyrirfram 
og tilkynnt um komu okkar. 
 
Til að gera valið á vínbóndum auðveldara notuðum við bókina Guide Hachette de Vins;  http://www.hachette-
vins.com/ . Bókin kemur út á hverju ári og spannar alla vínframleiðendur Frakklands og gefur þeim einkunn fyrir 
gæði vínsins. Í stuttu máli þá vorum við ekki vonsvikin og smökkuðum fullt af góðu kampavíni þennan dag.  
 
Kampavínshéraðið er mjög fallegt vínhérað og lék veðrið við okkur þennan hlýja febrúardag. Ekki er mikið um að 
vera í sveitinni og tókum við því með nesti til að borða hádegismat áður en við heimsóttum fyrsta bóndann. Fæstir 
bændanna taka á móti gestum á sunnudögum en sum stærri kampavínhúsin í Reims eru opin þá og er því tilvalið 
að eyða sunnudeginum þar.  
 
Undantekningarlaust var tekið vel á móti okkur og fræddumst við um kampavínsframleiðslu, skoðuðum ekrur og 
vínkjallara ásamt því að smakka mikið af góðu kampavíni. Af hinum ólöstuðum þá fannst mér almennt kampavínið 
frá Gaudinat-Boivin standa upp úr og tók ég eftir því um daginn að kampavínið sem hann framleiðir úr hreinu 
Pinot Meunier fékk gullverðlaun frá Guide Hachette árið 2010. Millisieme frá Jean-Luc Bondon var líka ansi gott.  
Því miður voru allir bændurnir búnir með ”bleika” kampavínið og komnir biðlistar fyrir næsta ár.  Þess ber að geta 
að bændurnir tala yfirleitt litla eða enga ensku og því er það eiginlega nauðsynlegt að a.m.k. einn úr hópnum tali 
frönsku og geti þannig miðlað fróðleiknum til hinna. 
 
Það eru ógrynni öll af kastölum, hótelum og gistiheimilum í Kampavínshéraðinu. Við skipulöggðum ferðina okkar 
með stuttum fyrirvara og var ekki úr miklu að velja fyrir 7 manna hóp. Ef hótelið er í strjábýli þá mæli ég með því 
að borða á hótelinu en ef þið veljið hótel t.d. í Epernay þá er um marga veitingastaði að ræða. Ég mæli ekki með 
að gista í Reims nema það sé verið að sækjast eftir borgarferð í bland. Það er miklu huggulegra að vera í 
sveitinni. Fyrir áhugasama má finna ferðatilhögunina hér að neðan. 
 
Góða ferð, 
Ágústa Ýr Þorbergsdóttir 
 
Helgarferð til Kampavínshéraðsins, upplýsingar: 

Kampavínsbændur sem voru heimsóttir: 
1) Champagne Jean-Luc Bondon, 24-26, Grande Rue, 51480 Reuil  
2) Champagne Gaudinat-Boivin, 6, rue des Vignes, Le-Mesnil-le-Huttier, 51700 Festigny  
3) Champagne Gérard Loriot, Le- Mesil-le-Huttier, 21700 Festigny  
 
Hótel: Château Jacquier: http://www.chateaurujacquier.fr/  

Veitingastaður í Epernay – sunnudagur hádegi :  La cave a champagne: http://www.la-cave-a-champagne.com/ 

Reims:  Heimsókn til CH. Mumm: http://www.mumm.com/en/visites/ 

http://www.hachette-vins.com/
http://www.hachette-vins.com/
https://remote.efta.int/,DanaInfo=www.chateaurujacquier.fr+
http://www.la-cave-a-champagne.com/
http://www.mumm.com/en/visites/
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Nautnabelgur – Jón Óskar Sólnes - Víetnömskum 
eldisfiski misþyrmt og drekkt í kókosmjólk 

Það er dálítið vont að þurfa að taka áskorun frjá Jónasi 
sem er annállaður matgæðingur, en ég segi eins og 
stjórnmálamennirnir heima um þessar mundir sem hyggjast 
ná lengra í kjölfar afsagna annarra; „ég hef nú ekki skorist 
undan hingað til“! Og þess er rétt getið hjá Jónasi að fyrir 
rétt rúmum áratug hóf matarhornið göngu sína í 

Íslendingableðlinum þá sem var fjölprentaður við ærna fyrirhöfn og dreift á pappír. Ég get nú ekki sagt að mér 
finnist það hafa gerst í gær, raunar finnst mér óralangt síðan en það er önnur saga. 

Gott og vel, frúin og eldri dóttirin voru í menningarreisu um daginn og sú yngri bað um fisk. Ég hafði séð úti í 
Delhaize upprúlluð lítil flök og hugsaði með mér, þetta er nú bara dálítið smart. Reyndist þetta vera eldisfiskur 
frá Víetnam, Pangasíus. Þrátt fyrir leit á vefsíðum heima hef ég ekki fundið íslenska nafnið og er hérmeð 
auglýst eftir því. Ég eldaði þetta fyrst bara fyrir okkur tvö og fékk nokkuð góða dóma, svona sirka þrjár til fjórar 
stjörnur af fimm, jæja segjum þrjár. 
 
Þessi uppskrift sem hér fylgir er fyrir fjóra og þá erum við að tala um kontórista en ekki þá sem stunda 
erfiðisvinnu.   Ég er voða lélegur í mælingum og greinilega alls ekki eins nákvæmur og  Jónas, maður getur 
greinilega lært meira af honum en að halda með Arsenal.  En ég keypti fjögur væn flök (rúllurnar voru ekki til 
þann daginn), skar í tvennt eftir endilöngu og rúllaði í átta rúllur sem ég setti á hliðina. Síðan reyndi ég að 
fylgja bara tilraunaeldamennskunni frá því í fyrsta sinnið sem ég tókst á við Pangasíusinn.  
  
Þetta er eiginlega sáraeinfalt, sérstaklega ef maður er fljótur að skera grænmetið. Fyrst skerast fjórar vænar 
gulrætur í nokkuð smáa bita og eru þær svissaðar  á pönnu með ólífuolíu í nokkuð góðan tíma, svona þrjár til 
fimm mínútur til að fá þær mjúkar. Skvetti talsvert af papríku á og smá cayenpipar. Þessu helli ég í eldfast fat á 
eftir. Sömu sögu er svo að segja af stórri púrru, mega líka vera tvær minni, sem maður svissar á pönnu 
niðurskorna, en þó helmingi skemur en gulræturnar. Því næst svissa  ég  sex til átta rif af hvítlauk smátt skorin, 
en mörgum myndi nægja tvö til þrjú.  
 
Þá er maður kominn með góðan graut af svissuðu grænmeti sem ég móta í eyjar í eldfasta fatinu. Því næst 
legg ég eina rúllu af Hó Chí Ming fiskinum ofan á hverja eyju. Hita ofninn í 180 gráður. Þá er að hræra gulu 
karrímauki (sem ég kaupi í Delitraiteur en fæst í öllum Asíubúðum) út í 400 ml af kókosmjólk, dugar ein 
matskeið plús mínus eftir smekk. Við þetta er gott að bæta safa úr einu kreistu læmi. Því næst helli  ég 
blöndunni í jöfnum skömmtum yfir fiskrúllurnar (hluti af vökvanum fer inn í rúllurnar og helst þar svo þetta lekur 
ekki út um allt, sem réttlætir líka rúlleríið).  
 
Þá er að dreifa yfir þetta grilluðum og söltuðum Cashewhnetum eftir smekk. Þetta gefur smá saltkikk án þess 
að fara yfir strikið. Inn í ofninn með þetta í 15-20 mínútur eftir því hvað maður er með öflugan ofn, eigum við 
ekki bara að segja átján mín ef einhver vill fá þetta svart á hvítt. 
 
Ég hef borið þetta fram með hrísgrjónum og niðursneiddu læmi. Auk þess sem ég klippi yfir eitthvað fersk 
grænt krydd til að gera þetta lystugra, til dæmis flata steinselju. Tilraun þessi heppnaðist mjög vel í fyrsta 
skiptið og það sem meira var, líka í annað skiptið en það sætir líklega tíðindum í minni eldamennsku.  Okkur 
finnst þetta lystugur og nokkuð flottur réttur fram borinn og held ég að trikkið með að rúlla upp fiskinum geri þar 
gæfumuninn, það kemur svona einhvers kona veitingahúsa gourmet glampi á málið fyrir vikið. 
 
Ég ætla að leyfa mér að skora á nafna minn Jón Smára að elda eitthvað flott á síðum Belgs. Hann hefur gott 
af því að hvíla sig frá virkjanadraumum smástund. 
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Helena mælir með..... 
 
...mánudagssýningu á 5.50 evrur í Stockel bíó. Tilvalið fyrir 
kreppta Íslendinga... Heimilisfang: Avenue de Hinnisdael 17, 
1150 Brussel. 
 
...take-away á My Tai. Frábær tælenskur matur. Heimilisfang: 
Chaussée de Malines 110, 1970 Wezembeek Oppem.  
 
....veitingastaðnum Trois Couleurs við sérstök tilefni. Klárlega 
einn af þeim betri í Belgíu. Heimilisfang: Avenue de Tervuren 
453, 1150 Woluwé-Saint Pierre. 
 
...sunnudögum á Kloosterstraat í Antwerpen. Skemmtileg 

stemmning með fjölda antíkbúða. Mæli einnig með Full Effect í sömu götu sem selur einstaklega falleg barnaföt 
fyrir frjósama Íslendinga í Belgíu. Heimilisfang: Kloosterstraat 63, 2000 Antwerpen. 
 
...strandbænum Wenduine með sumarið á næsta leyti er upplagt að heimsækja fjölskylduvænan bæ og jafnvel 
gista við ströndina. Mæli með að borða á veitingastaðnum Rotonde til að kóróna daginn. Heimilisfang:  Zeedijk 
Wenduine 12, 8420 Wenduine.  
 
Helena skorar á Einar Símonarson fyrir næsta blað! 

 

 
Stjórn Íslandsfélagsins klofin? 
Sá orðrómur er uppi að stjórn félagsins hafi 
klofnað um síðustu helgi. Má þetta til sanns vegar 
færa að því leyti að þrír stjórnarmanna lögðu upp í 
ferð til bæjarins Durbuy í Luxembourg héraði 
Begíu og áttu ógleymanlega helgi ásamt mökum 
og börnum. Durbuy er sannkölluð perla, en 
bærinn hlaut kaupstaðarréttindi árið 1331 og er 
ýmist titlaður minnsti kaupstaður heims eða sá 
fegursti. Fyrr á öldum var bærinn miðstöð 
verslunar og iðnaðar og rennur áin Ourthe um 
hann miðjan. Í dag hafa íbúar lifibrauð af túrisma 
og er það engin furða, enda bærinn fagur og 
slapp, ólíkt öðrum bæjum í Ardennafjöllum, nær 

óskemmdur undan hörmungum tveggja heimsstyrjalda. Í bænum er fjöldi handverks- og 
listmunaverslana og sægur góðra veitingastaða, sem hvíla innan um þröngar hellulagðar götur og stíga. 
Þá eru þar hótel við allra hæfi og tvo brugghús. Áttu stjórnarmenn góðar stundir, ráfandi um götur 
bæjarins og bragðandi á ljúffengum mat og drykk. 
 
En bærinn er ekki aðeins þekktur fyrir fegurð. Í næsta nágrenni er „Durbuy Adventures“, sem er 
sannkölluð paradís fyrir börn á öllum aldri. Þar gisti hin klofna stjórn í indjánatjöldum og tók þátt í 
fjölbreyttri dagskrá sem þar er í boði. Má nefna kajak-róður á ánni Ourthe, go-kart, fjallaklifur, 
þrautabrautir, lazer-tag og paint-ball. Reyndist þetta hin besta skemmtan; svo góð að nú eru uppi 
hugmyndir um að efna til haustferðar til Durbuy. Er ekki laust við að tár hafi setið í hvörmum þegar 
hópurinn kvaddi staðinn á sunnudegi og lagði af stað heim. Þau tár þornðu fljótt, því skammt sunnan við 
Durbuy er bærinn Hotton, sem hefur að geyma hellana „Grottes de Hotton“. Hellarnir ku vera um 6 km 
langir og liggja 70 metra undir jörð. Var stórfenglegt að heimsækja hellana og virða fyrir sér 
dropasteinsmyndanir síðustu ármilljóna. Ljóst er að sá sem þessi orð ritar mun snúa aftur á nefndar 
slóðir. 
 
Jónas Jóhannsson     
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Áfram Anderlecht! 
 
Íslendingar kalla ekki allt ömmu sína þegar kemur að 
knattspyrnu og skyldi því engan undra þegar níu 
félagar úr Best Ham Júnætid sammæltust um hópferð 
á seinni leik Anderlecht og Hamburg SV þann 18. 
mars í Evrópukeppni félagsliða. Tilgangurinn var 
tvíþættur; að styðja við bakið á „okkar mönnum“ og 
skoða efnilega leikmenn sem eftir atvikum væru þess 
verðugir að klæðast treyju Best Ham í framtíðinni. 
Hópurinn hittist á Hótel Metropol kl. 18 og lagði á ráðin 
yfir kollu af öli. Þaðan var haldið á heimavöll 
Anderlecht, „Constant Vanden Stock Stadium“, undir 
stjórn Jóns Óskars Sólnes og brýndi hann fyrir 

hópnum að nauðsynlegt væri að fá sér ögn í kroppinn áður en leikar hæfust. Þetta varð ekki skilið öðru vísi en svo 
að hópurinn strunsaði á næstu knæpu og gæddi sér á belgískum kartöflum, sem runnu ljúflega niður með hóflegu 
magni af öli. Fyrr en varði höfðu safnast saman þúsundir áhorfenda fyrir utan völlinn. Nú styttist í leik. Hópurinn 
kom sér fyrir á besta stað í stúkunni og beið átekta, ásamt hinum 20.991, vitandi vits að fyrri leikur liðanna hafði 
lyktað með 3-1 sigri Hamburg.  
 
Fyrri hálfleikur var tíðindalítill þar til á 42. mínútu, þá er Boateng setti gullfallegt mark fyrir þá þýsku. Var þá sem allt 
yrði vitlaust á vellinum og heimamenn settu í fluggírinn. Lukaku jafnaði á 44. mínútu og mínútu síðar var brotið 
gróflega á „okkar manni“ innan vítateigs andstæðinganna og réttilega dæmd vítaspyrna. Suarez steig á punktinn og 
jafnaði með öruggu skoti í þýska markið. Þótti þetta ærið tilefni til hátíðahalda og laumaðist því hópurinn á næstu 
knæpu í hálfleik og fékk sér ögn í tána. Seinni hálfleikur hófst eins og þeim fyrri lauk. Anderlecht var í góðum gír og 
vantaði einungis eitt mark til viðbótar til að jafna metin. Því kom eins og þruma úr heiðskíru lofti þegar Jansen 
jafnaði fyrir Þjóðverjana á 54. mínútu. En Adam var ekki lengi í paradís. Biglia skoraði fyrir okkar menn strax á 59. 
mínútu og hinn stórefnilegi Boussoufa setti fjórða mark okkar á þeirri 66. Vantaði nú aðeins herslumuninn á að 
fimmta markið næðist og að þar með félli Hamburg úr keppni, en á einhvern óskiljanlegan hátt opnaðist vörn 
Anderlecht illilega á 75. mínútu þegar Petric komst einn inn fyrir, lék á markmannsdrusluna okkar og setti þriðja 
mark Þjóðverjanna. Leiknum lyktaði 4-3, sem ekki dugði til að Anderlecht kæmist áfram í keppninni. 
 
Hópurinn var eðlilega sleginn yfir „ósigrinum“ og ekki laust við að menn og konur þyrftu að fá sér eitthvað róandi. 
Var því enn haldið á knæpu, haldinn töflufundur yfir einum köldum og lagt á ráðin um leikmannakaup fyrir Best 
Ham. Sýndist sitt hverjum í þeim efnum, en eitt voru menn sammála um; ekki yrði gert tilboð í markvörð Anderlecht, 
enda varði dúddinn ekki eitt einasta skot á markið.          
 
Jónas Jóhannsson     

 

 
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. 
 


