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Íslandsfélagið þakkar Eimskip fyrir að styðja 17. júní hátíð félagsins 

 

 
17. júní hátíðahöld 2010 
 
Stjórn Íslandsfélagsins stendur fyrir hinni árlegu 17. júní hátíð, sem að þessu 
sinni verður haldin laugardaginn 19. júní á lóð Skandinavíska skólans í 
Waterloo (Scandinavian School of Brussels, Square d'Argenteuil 5, 1410 
Waterloo). Að venju verður boðið upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá 
fyrir alla aldurshópa og hefst hún kl. 13:00 með hinu sívinsæla kvennahlaupi. 
Skráningu er lokið og hefur þátttaka sjaldan verið jafn góð og í ár. Dagskráin 
er annars sem hér segir: 
 
Kl. 13:00 Kvennahlaup 
Kl. 14:00 Ávarp fjallkonu 
Kl. 14:15 Skrúðganga 
Kl. 14:30 Grillveisla 
Kl. 15:00 Leikir fyrir unga sem aldna 
Kl. 17:00 Dagskrárlok  
 
Að loknu kvennahlaupi og afhendingu viðurkenninga mun fjallkona ávarpa 

hópinn, en því næst verður gengið fylktu liði í skrúðgöngu kringum 
skólabygginguna. Eru foreldrar hvattir til að koma með fána fyrir börn sín, en 
félagið mun reyna að útvega fána fyrir þá sem ekki eiga. Grillið verður á sínum 

stað og munu hinir annáluðu grillmeistarar Fúsi og Kalli töfra fram pylsur í pylsubrauðum, ásamt steiktum og hráum 
lauk, tómatsósu og að sjálfsögðu rammíslensku sinnepi og remúlaði. Spilað verður á gítar og lagið tekið.  
 
Öllum verður boðið upp á gosdrykki og djús, en fullorðnum stendur einnig til boða bjór og léttvín meðan birgðir 
endast. Boðið verður upp á ýmsa leiki fyrir alla aldurshópa, s.s. kubb-spilið, krókett, flugdreka, fótbolta, körfubolta, 
pokaboðhlaup og boðhlaup með borðtennisbolta og spaða. Börnin fá ókeypis bland í poka fyrir þátttöku í leikjum. 
Ráðgert er að dagskránni ljúki eigi síðar en kl. 17:00. Dagskráin er öllum opin, en stjórnin biður þó alla þá sem ekki 
hafa nú þegar greitt félagsgjald fyrir starfsárið 2010-2011 að minnast þess að forsenda fyrir öflugu félagsstarfi er sú 
að stjórnin hafi úr einhverjum fjármunum að moða. 
 
Stjórnin 

                                                                                                                                                                            2. árg. – 3.tölublað – júní 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.   ATH: Belgur fer nú í 

sumarfrí en kemur aftur út í september. 

 

Hans Kristján á 17. júní hátíð félagsins í 
fyrra - Mynd Erna Hjaltested 

mailto:islandsfelag@gmail.com
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Brottfluttir – Dóra Sif Tynes 
Í dálknum “Brottfluttir” bjóðum við uppá viðtal við einstaklinga eða pör sem hafa 
búið í Belgíu en eru nú flutt heim eða eitthvert annað. Það er hún Dóra Sif Tynes 
sem svarar nokkrum laufléttum spurningum um dvölina í Belgíu í þetta skiptið: 
 
Á hvaða tímabili bjóst þú í Belgíu og hvar?  
Ég bjó í Brussel frá haustmánuðum 2000 til maí 2004. Fyrstu mánuðina var ég í 
lítilli íbúðarkytru á Rue Stevin steinsnar frá vinnustaðnum sem var þá 
samkeppnisdeild framkvæmdastjórnarinnar. Síðar flutti ég yfir í St. Gilles kommúnu 
og bjó þar þar til að ég fluttist á brott. 
  
Hvað hefur á daga þína drifið síðan þú fluttir heim? 
Það er nú ýmislegt. Hef unnið sem framkvæmdastjóri lögfræðissviðs í stóru 
fyrirtæki, tekið þátt í ýmis konar endurskipulagningu, afleiðingar bankahruns og 
ýmislegt fleira. Rek nú lögfræðistofu í miðborg Reykjavíkur.  

 
Hver var ástæðan fyrir því að þú fluttir til Belgíu? 
Mér bauðst námsvist hjá samkeppnisdeild framkvæmdastjórnar ESB. Kunni svo vel við mig að ég sótti um starf hjá 
ESA og ílengdist þar.  
 
Hvernig fannst þér að búa í Belgíu/Brussel? 
Það kom mér skemmtilega á óvart.  
 
Í hvaða hverfi/götu bjóstu og myndirðu velja sama hverfi ef þú flyttir út aftur?  Ef ekki, hvar myndirðu þá vilja búa? 
Ég er svo vanaföst, það yrði að vera í göngufæri við Chatelain.  
 
Hvers saknar þú helst frá Belgíu/Brussel? 
Að fara á markaðinn.  
 
Hvað fór mest í taugarnar á þér í Belgíu? 
Fyrirkomulag sorphirðu og rusladagasystemið.  
 
Kynntistu einhverjum heimamönnum eða hélstu þig á meðal “ex-pata”? 
Einum eða tveimur Belgum kynntist maður, en vinahópurinn var nú frekar samsettur af Norðurlandabúum.  
 
Einhverjir góðir veitingastaðir sem þú mælir með? 
Það eru góðir veitingastaðir út um alla borg. Við St. Boniface torgið eru t.d. nokkrir ágætir millifínir staðir. Il Pasticcio (3 rue Maire 
de Bourgogne, handan við hornið frá Place Luxembourg) er góður hádegisverðarstaður í Evrópuhverfinu. Þá  má nefna 
klassíska staði eins og Au Stekerlaplatte ef maður vill ekta belgískan mat ( 4 Rue de Prétres, nálægt Palais de Justice) og La 
Quincaillerie ( 45 Rue de Page, nálægt Chatelain torgi) ef manni líkar sjávarfang. Ekkert toppar L’Archeduc ( 6 Rue Antoine 
Dansaert) ef maður vill fá sér góðan kokteil í lok kvölds og stúdera skemmtilega mannlífsflóru.  

 
Einhverjar búðir sem þú mælir sérstaklega með? 
Dille&Kamille er afar skemmtileg búð þar sem kaupa má eldhúsdót og ýmsilegt til heimilisins. Einnig mæli ég með 
því að þræða húsgagna- og antíkbúðirnar í Les Marolles á sunnudögum.  
 
Getur þú mælt með einhverju skemmtilegu að gera í Brussel/Belgíu sem fáir vita um...? 
Það er mikil upplifun að fara að skoða Hôtel Solvay á Avenue Louise en maður getur pantað skoðunarferð fyrir litla 
hópa. Húsið var hannað af Victor Horta fyrir Solvay fjölskylduna allt frá hurðarhúnum og upp úr. 
  
Ef þú fengir flug og hótel í eina helgi til Brussel hvað myndir þú helst vilja gera? 
Borða krækling með góðum vinum, rölta um bæinn, fara á markað og kíkja í nokkrar búðir.  
 
Myndir þú flytja aftur til Belgíu/Brussel ef þér biðist gott tækifæri til þess í framtíðinni? 
Það er aldrei að vita!  
 
Eitthvað að lokum? 
Er strax farin að hlakka til næstu Brusselferðar! 
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Ferðahugmynd – Lilja Sturludóttir 
 
Hér skiptumst við á að koma með góðar hugmyndir að 
ferðalögum innan Belgíu eða til landanna hér í kring.  Það er 
Lilja Sturludóttir sem skrifar að þessu sinni um gönguferð í 
Normandí og hún skorar á Óttar og Guðrúnu að koma með 
næstu ferðahugmynd.  En gefum Lilju orðið: 
 
Það var haldið af stað frá Brussel í síðdegisgrámanum 
miðvikudag einn í maí á voldugum skóm með alíslenskt nesti 
í farteskinu, flatkökur með hangikjöti og reyktum silungi frá 
Útey. Ferðinni var heitið til Normandí. Við ákváðum að gista í 
30 km fjarlægð frá klettinum í sjónum, Mont St-Michel, á La 
Ramade hótelinu í Marcey-les-Grèves. Hótelið kom 
skemmtilega á óvart. Það var tekið á móti okkur með mikilli 
gestrisni og það var eftir samtal við húsfreyjuna að við 

ákváðum að hefja daginn í klaustrinu og ganga til baka á hótelið en við höfðum ráðgert að ganga til klaustursins. 
Tölfræðilegar upplýsingar vógu þungt. Rúmlega þrjár milljónir ferðamanna heimsækja Mont St-Michel á ári eða að meðaltali 
8300 ferðamenn á dag. Húsbóndinn skutlaði okkur á jagúarbifreið í morgunsárið. Það reyndist hin besta ákvörðun því 
umferðin hafði aukist verulega þegar við yfirgáfum eyjuna um hádegisbil. Útsýnið úr klaustrinu er magnað. Það er ótrúleg sjón 
að horfa yfir flæðisandinn þar sem fellur svo hratt að hestur á stökki hefur ekki undan flóðinu, segir sagan. Munur flóðs og 
fjöru er um 10 til 15 metrar.  
 
Gangan eftir flæðisandinum hófst við afleggjarann að klaustrinu. Leiðin, sem er hluti af GR23 leiðinni, er merkt með rauðum 
og hvítum merkjum. Excelistinn á GPS-tækinu ákvað að ganga kílómeter á 11 til 12 mínútum að meðaltali. Þátttakendum var 
þó leyft að staldra við öðru hverju. Það var ómetanlegt að sjá eyjuna úr fjarska, sveipaða dulúð. Þetta var frískandi ganga og 
undirlagið þægilegt. Við skiluðum okkur á hótelið um sex leytið glöð í sinni en þyrst. Það má vel mæla með heimabjórnum 
sem ég man ekki hvað heitir. Við gerðum tilraun til þess að bóka borð á Chez Francois en án árangurs. Hann er frábær 
samkvæmt áreiðanlegum heimildum og til húsa í námunda við hótelið.  
 
www.laramade.fr  og http://www.chezfrancois.fr/ 
 
Daginn eftir var ákveðið að bæta orkumissinn með Calvadosi og osti. Dagurinn hófst á heimsókn í ostaverksmiðju í Livarot. 
Frægasti osturinn sem er framleiddur í verksmiðjunni heitir einmitt Livarot. Hann er bundinn saman með skúfgrasi til þess að 
tryggja rétta lögun hans. Næst var haldið í Breuil Calvados kastalann. Flatkökurnar með hangikjötinu brögðuðust ágætlega í 
fallegum garðinum á meðan við biðum eftir að gestastofan opnaði eftir hádegishlé. 
Því næst lá leiðin til austurs til Omaha strandarinnar. Við ákváðum að heimsækja bandaríska kirkjugarðinn og aðliggjandi 
gestastofu, þar sem innrás bandamanna er lýst mjög vel í máli og myndum. Við lukum heimsókninni með göngutúr á 
ströndinni. Skotbyrgin standa enn. Fyrirtakskvöldmatur var snæddur á La Carlotta í Caen í kvöldkyrrðinni. 
 
www.graindorge.fr og http://www.chateau-breuil.com/ og www.abmc.gov og http://www.lecarlotta.fr/ 
 
Húsfreyjan á La Ramade bókaði fyrir okkur gistingu á vegamótelin Campanile í Cean og það skal fært til bókar að þar voru 
sængur. Morgunmaturinn í mötuneytinu freistaði þó ekki og við brunuðum til Honfleur, fallegustu hafnarborgar í Normandí. 
Morgunkaffið rann ljúflega niður í morgunkyrrðinni við yndislega höfn. Næsti áfangastaður var Etretat. Það var kominn tími til 
þess að spenna á sig gönguskóna á ný. Við köstuðum dótinu inn á Dormy House og lögðum af stað. Ferðinni var heitið til 
Fècamp, 15 km fyrir norðan Etretat. Leiðin lá eftir hvítu sjávarbjargi, með spegilslétt Atlantshafið á vinstri hönd og fagurgula 
akrana á hægri hönd. Gangan var á fótinn öðru hverju, skemmtilega krefjandi á köflum, í afar friðsælu umhverfi. Jafnvel 
stressaði excelistinn sofnaði á verðinum. Já, hvað er á bak við ystu sjónarrönd? Hádegishléið sem átti að vera 30 mínútur 
teygðist upp í tvo tímana. Það var tómt mál að tala um meðaltempó í framhaldinu. Slík var kyrrðin á klettasvölunum yfir hafinu 
og enn og aftur brögðuðust flatkökurnar og hangikjötið með ágætum. Það skal játað að slórið kom í bakið á okkur. Við náðum 
ekki alla leið til Fècamp á vit líkjörsins Bènèdictine. Við fengum okkur þess í stað svaladrykk í Yport og tókum að því loknu 
strætó til baka til Etretat. En Yport reyndist heimsóknarinnar virði. Punkturinn yfir i-ið á góðum degi var settur á góðum 
veitingastað í Etretat, Le Bicorne.  
 
http://www.dormy-house.com/ og http://www.hws.fr/lebicorne/index.html 
 
Á sunnudeginum var kominn tími til þess að halda heim á leið með stuttu stoppi í Rúðuborg. Við fórum á slóðir Jóhönnu frá 
Örk og Julia Child. Við vorum södd og sæl þegar yfirgáfum veitingastaðinn La Couronne og tilbúin til þess að takast á við 
vegatollaslórið á leiðinni til Brussel.   
  
http://www.lacouronne.com.fr/accueil.jsp?lang=fr 

Ströndin við Étretat - Mynd Sigfús Sigmundsson 

http://www.laramade.fr/
http://www.chezfrancois.fr/
http://www.graindorge.fr/
http://www.chateau-breuil.com/
http://www.abmc.gov/
http://www.lecarlotta.fr/
http://www.dormy-house.com/
http://www.hws.fr/lebicorne/index.html
http://www.lacouronne.com.fr/accueil.jsp?lang=fr
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Nautnabelgur - Hollur og góður í hörðum heimi - Jón 
Smári Úlfarsson 

 
Hafi Jóni Óskari  félaga vorum þótt vont að taka við 
áskorun um  mataruppskrift frá Jónasi Jóhannssyni 
snillingi, þá veldur þessi áskorun nafna míns ekki minni 
angist hjá mér. Og aðra eins hugmynd hefur enginn mér 
vitandi fengið fyrr hvað mig varðar . Lengst af hefur mér 
einna helst verið  borið á brýn að kunna að elda tvo rétti 
sem voru til skiptis bornir fram í  neyðartilvikum, 
nefnilega pylsur og grjónagraut. En þeir sem betur 
þekkja til vita að þetta er auðvitað aðeins rætinn áróður.  

 
Þar sem lesendur Belgsins eru af  því sauðahúsinu að áðurnefndar uppskriftir eiga væntanlega ekki upp á 
pallborðið hjá þeim,  finnst mér rétt að kynna hér eina uppskrift sem hefur virkað vel á mína heimilismenn, ef 
marka má upphreinsun af diskum við kvöldverðarborðið. Mikil matvendi þeirra yngri birtist  gjarnan í orðatiltækjum 
eins og “ég er ekki svangur” eða “ég þarf að læra svo mikið að ég hef ekki tíma til að borða.” Reynslan sýnir að 
þessum afsökunum er hins vegar aldrei beitt þegar þessi réttur er borinn fram. Í anda tíðarandans er rétturinn 
einnig ódýr, mér sýnist að heildarkostnaður fari lítið yfir 10 evrur fyrir fjóra. Þá er hann heiftarlega heilsusamlegur 
ef marka má efnasamsetningu og hitaeiningafjölda sem ég fer þó ekki nánar út í hér. 
 
Það sem um ræðir er semsagt hakkréttur með hvítkáli og villigrjónablöndu í eldföstu móti. Í  Delhaize fæst allt 
hráefni í réttinn og hægt er að fá hið meinholla hvítkál allan ársins hring.  
 
Helsta hráefni og tilheyrandi magn fyrir fjóra er sem nemur: 350 g af nautahakki, 250g af sveppum, 70 g af ljósum 
rúsínum, 3 dl af villi-og basmatihrísgrjónum , 50g af möndluflögum, 150 g af rifnum osti, 150 g  af hvítkáli, 2 
skarlottulaukar, 2 hvítlauksrif,  matskeið af sinnepsfræi og 50 g af möndluflögum auk kryddefna (Tabasco sósu, 
Worschestersósu, karrí og pipar).  
 
Segja má að helsti galli við þessa uppskrift er að vinna þarf forvinnuna í þrennu lagi sem þýðir að maður óhreinkar 
þrjá potta: 
 

1. Hrísgrjón soðin eins og við á eftir gerð þeirra. 
2. Nautahakk steikt í 5 mínútur í olíu og kryddað eftir smekk með Tabasco, Worschestersósu og 

nýmöluðum pipar og við spörum ekki kryddið.  
3. Hvítkálið er skorið í strimla , sveppir í sneiðar, hvítlauksrifin kramin, skarlottulaukur saxaður og allt 

steikt í um það bil 5 mínútur. Þá er ein teskeið af karríi sett samanvið grænmetið ásamt  einni matskeið 
af sinnepsfræi og í bætt ljósu rúsínunum.  
 

Þessu þrennu er síðan blandað saman og við bætt helmingnum  af rifna ostinum og sett í innsmurt eldfast mót. 
Yfir er stráð möndluflögunum og restinni  af ostinum. Að ending er mótið grillað á mesta hita í 5 mínútur í 
eldhúsofninum. Heildareldunartími, ef skipulega er unnið og öll eldhúsáhöld notuð, getur verið sem nemur 
suðutíma hrísgrjónanna að viðbættum 5 mínútum. 
 
Saðsemi réttsins er við brugðið og hefur oftast ekki verið gerð krafa um eftirrétt af börnunum nema í örfáum 
undantekningartilvikum og hefur þá helst græðgi verið kennt um. 
 
Hvað varðar áskorun um næsta matgæðing er úr vöndu að ráða. Þar sem ég hef í hyggju að ráðast ekki á garðinn 
þar sem hann er lægstur ( eins og nafni minn gerði) leyfi ég mér  að skora á Hrein Hrafnkelsson starfsmann 
sendiráðsins í Brussel. Hann kvað hafa víðtæka reynslu af matargerð alls staðar að úr heiminum sem er gott að fá 
að njóta góðs af eftir ofangreinda kreppuuppskrift. 
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Einar mælir með..... 

 
...að fá sér soðningu í fiskbúðinni á Rue du Bois de 
Linthout og Avenue Georges Henri (1200 WSL) og 
kjötinu hjá Pétri og Sabínu á mótum Drève de Nivelles 
og Avenue des Frères Legrain (1150 WSP).  
 
...bestu pizzum í bænum á Le Quattro Stagioni (panta 
bara pizza salami og ekkert ansjósurugl). Heimilisfang: 
Chaussée de Wavre 1032, 1160 Auderghem. 
 
...að drífa krakkana á skíði í Ovifat til að hita upp fyrir 
Alpana (sjá www.skier.be). Heimilisfang: Rue de la 
Piste, 4950 Ovifat. 
 

...gönguferð á sólskinsdegi við Lac de Genval. Heimilsfang: Avenue du Lac,1332 Genval (Rixensart) 
 
...útvistarsvæðinu í Kessel-Lo (Provinciedomein Kessel-Lo). Leikvellir, dýralíf, sundlaug, bátsferð, veitingastaðir 
o.fl. Heimilisfang: Gemeenteplein 5, 3010 Leuven 
 
...fyrir tímabundna fjölskyldufeður að skoppa í golf á sunnudagsmorgnum og klára níu holur fyrir kl. 11 á Château 
de la Bawette í Wavre. Heimilisfang: Chaussée du Château de la Bawette 5, 1300 Wavre.  
 

Einar skorar á Marion Gabriele Wiechert fyrir næsta blað! 

 

 

  
Blómateppið á Grand Place árið 2008 - Mynd Sigfús Sigmundsson 

 
Blómateppið á Grand Place 

Á tveggja ára fresti er útbúið svokallað blómateppi á Grand Place sem samanstendur af um 700.000 lifandi 
blómum.  Síðast var þetta gert árið 2008 þannig að í ár er komið að þessu aftur og verður blómateppið sett upp 
helgina 13.-15. ágúst, sjá upplýsingar hér:   http://www.flowercarpet.be.   Það er vel þess virði að stíla sumarfríið 
inná að ná að sjá blómateppið.  Mynstur teppisins er mismunandi milli ára og stundum eru meira að segja 
gosbrunnar inní því miðju.  

http://www.skier.be/
http://www.flowercarpet.be/
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Hollráð baunateljarans 
 

- Tryggingar geta verið mismunandi milli landa og undirrituð komst að raun 

um það þegar hún rústaði drossíunni síðasta sumar (splunkuný, eldrauð, 4-
gíra, 5,5 hestafla Kawasaki sláttuvél, sem á heimilinu gekk undir nafninu 
Ferrari-inn). Eftir neikvæð svör bæði frá tryggingarfélaginu þess efnis að 
heimilistryggingin bætti ekki tjónið og verslunareigandanum um að 
ábyrgðartryggingin dekkaði það ekki taldi undirrituð að nú væru henni allar 
bjargir bannaðar.  Þá gerðist hið óvænta.  
 
Við yfirferð yfir skilmála krítarkorts í ING-bankanum, vegna fyrirhugaðrar 
utanlandsferðar, uppgötvaðist að engin var ferðatryggingin á kortinu en hins 

vegar tryggði það hlut sem keyptur hafði verið með kortinu og var stolið eða hafði skemmst vegna óhappatilviks 
(accidental damage) innan 200 daga frá kaupum hans og allt að 3000 evrum. Dæmi var tekið í skilmálunum þar 
sem því var lýst að keypti maður flatskjá sem væri stolið við innbrot fengist hann að fullu bættur. Undirrituð sat ekki 
auðum höndum og lét reyna á ákvæðið þar sem hún hafði, andstætt fögrum fyrirheitum við flutninginn til Brussel 
um að hætta kaupum út á krít, notað kortið.   
 
Eftir nokkur símtöl í bankann og a.m.k. þrjú bréf fram og til baka til tryggingarfyrirtækisins Chartis fékk undirrituð 
tjónið að fullu bætt. Það eina sem þurfti að skila var lýsing á óhappatilvikinu, FRUMRIT kassakvittunar og 
staðfesting á því að hluturinn hefði verið keyptur með kortinu. Það skal tekið fram að um hefðbundið krítarkort var 
að ræða. Rétt er að benda á að vegna þessarar tryggingar hentar kortið vel til kaupa hluta á netinu þar sem þeir 
geta skemmst í flutningum og jafnframt ber að geta þess að á kortinu er einnig sérstök „safe online“ trygging fyrir þá 
sem versla á netinu. Þótt undirrituð sé á engan hátt að hvetja til notkunar krítarkorta er gott fyrir þá sem eru með 
ING-krítarkort að hafa þetta á bak við eyrað. Það borgar sig. 
Sjá nánar www.ingcard.be 
 
-Mörg söfn í Brussel bjóða upp á ókeypis aðgang fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði frá kl. 13-17. Þetta á t.d. við 
um Magrite-safnið og hljóðfærasafnið. 
www.musee-magritte-museum.be 
www.mim.be 
 
Einnig er vert að benda á að dagana 11.-20. júní býður hljóðfærasafnið upp á ókeypis aðgang í tilefni þess að 10 ár 
eru frá því að safnið flutti í núverandi húsnæði „Old England“. Safnið mun vera einstaklega skemmtilegt og frábært 
útsýni yfir borgina frá kaffihúsinu á efstu hæð. 
 
 
Dís Sigurgeirsdóttir.     
 

 
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. 
 

http://www.ingcard.be/
http://www.musee-magritte-museum.be/
http://www.mim.be/
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Uppskeruhátíð Best Ham Júnætid 
 
Eins og lesendum Belgs er að góðu kunnugt hefur 
hópur foreldra og barna hist einu sinni í viku undanfarin 
ár og spilað fótbolta undir merkjum Best Ham. 
Heimavöllur félagsins er við International School of 
Brussels (ISB) að Kattenberg 19, 1170 Watermael-
Boitsfort. Leiktímabilið er frá september til júní ár hvert 
og leikið á sunnudögum frá kl. 12:30-14:00. Út af þessu 
var þó brugðið laugardaginn 5. júní, en þá lauk 
keppnistímabilinu með stórleik þar sem þátt tóku 18 
einstaklingar frá 5 þjóðlöndum. Er skemmst frá því að 
segja að um æsispennandi leik var að ræða, þótt sá er 
þessi orð skrifar hafi orðið að lúta í gras fyrir erfiðum 
andstæðingum.  

 
Að leik loknum var haldin grillveisla fyrir leikmenn, 

maka og börn í “Kastalanum” og tókst hún vel í alla staði, s.s. meðfylgjandi myndir bera með sér. Forráðamenn Best 
Ham munu nýta sumarið vel, fara yfir leikmannahópinn og íhuga kaup á nýjum mönnum fyrir haustið, en nýverið festi 
félagið þó kaup á argentískum leikmanni, Nicolas Heluani, og er hann annar af tveimur Suður Ameríkubúum sem 
leika nú með félaginu. Þá er verið að skoða nýjan markvörð og markmannsþjálfara hjá FH, enda ljóst að framtíð 
Fúsa Fabianski er í uppnámi eftir hroðaleg mistök á þessari leiktíð.  
 
Allir sem hafa áhuga á fótbolta og hafa náð 10 ára aldri eru velkomnir að spila með Best Ham. Er viðkomandi bent á 
að hafa samband við Jónas Jóhannsson (iramod@yahoo.com) en félagsgjöld eru um 10-14 evrur á mánuði fyrir 
hverja fjölskyldueiningu (ef tveir eða fleiri spila er aðeins greitt eitt gjald).  
 
Þjálfari Best Ham er Hallgrímur Kristinsson. Félagið er sjálfstæð rekstrareining, en starfar í nánu sambandi við 
Íslandsfélagið í Belgíu. Merki félagsins er grænn postulínshestur, með brotinn sparkfót. Stjórn Best Ham hefur falið 
myndlistarmanni að mála táknmynd þessa á léreft og mun hún skipa öndvegis sess í höfuðstöðvum félagsins í 
framtíðinni. 
 
F.h. Best Ham, 
Jónas Jóhannsson gjaldkeri      
 
Myndir frá lokahófi Bestham í klúbbhúsinu, Kastalanum: 
 

                    
 

                    

Bestham Júnætid eftir lokaleik þessarar  vertíðar í ISB á laugardaginn  
Mynd Sigfús Sigmundsson 

mailto:iramod@yahoo.com
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Velkomin um borð hjá Icelandair! 
 
Föstudaginn 4. júní urðu þau merku tímamót í ferðamálum 
Íslendingasamfélagsins í Belgíu að Flugleiðir (Icelandair) hóf 
beint flug milli Keflavíkur og Brussel. Flogið verður tvisvar í 
viku, á mánudögum og föstudögum, en hér er um 
tilraunaverkefni að ræða sem stendur fram í september. 
Fulltrúar Íslandsfélagsins áttu þess kost að vera viðstaddir 
viðhafnarmóttöku á flugvellinum í Zaventem þegar fyrsta 
vélin renndi í hlað og hittu meðal anars að máli svæðisstjóra 
Flugleiða. Hann sagði viðtökur vera framar vonum og að 
óskandi væri að unnt verði að halda uppi reglubundnu flugi 
á þessari flugleið allt árið um kring. Til þess að svo megi 
verða í framtíðinni þurfum við sem hér búum að hlúa að 
þessu hagsmunamáli okkar. Stjórnin mun því á næstu vikum 
hafa samband við fulltrúa Flugleiða og kanna hvort unnt sé 
að koma til móts við okkur á einhvern hátt, s.s. bjóða 
félagsmönnum fastan afslátt af farmiðum, og/eða sérstakan 

barnaafslátt líkt og tíðkast hefur á vegum Iceland Express. Var svæðisstjóra kynnt í þessu sambandi að hér byggju 
barnmargar fjölskyldur og því væri að óbreyttu ærið kostnaðarsamt að ferðast til Íslands.  
 
Um áætlun Flugleiða vísast til vefsíðu félagsins www.icelandair.be, en flogið verður árla dags á föstudögum frá 
Keflavík (til baka laust fyrir kaffi) og síðdegis á mánudögum (til baka síðla kvölds). Er vonandi að við getum hagnýtt 
okkur þessa þjónustu til hins ítrasta, en beint flug tvisvar í viku er kærkomin leið til að sækja land okkar heim á 
ódýrari og auðveldari máta en tíðkast hefur og fá til okkar ættingja, vini og samstarfsmenn, sem hingað til hafa margir 
lagt fyrir sig kostnað og fyrirhöfn við slíkar heimsóknir. Stjórn Íslandsfélagsins vill þakka Flugleiðum fyrir ómældan 
stuðning við félagið gegnum árin og vonast til að treysta megi þau bönd enn frekar á komandi árum.    
 
Stjórnin  
 

 
 

Fjölkunnur Vestfirðingur í Brussel leitar eftir verkefnum í sumar! 
 
Hef töluverða reynslu í að gera upp íbúðir, mála, almennar húsviðgerðir og garðyrkju. Er einnig  
tónlistarmaður, hljóðmaður og rótari. Ef ég get rétt út hjálparhönd við eitthvað af þessu, verið ekki smeyk 
að hafa samband. 
 
Gegn vægu gjaldi get ég verið sterk stoð sem fúskar ekki. 
 
Valdimar Jóhannsson 
Tel: +32 (0)486551760 
 
Valdimar Jóhannsson 
Place de samedi 8 
1000 Brussels 
Tel: +32 (0)486551760 
www.ernaomarsdottir.com 
 

Fyrsta vélin leggur að landganginum á flugvellinum í Zaventem 
Mynd Sigfús Sigmundsson  

http://www.icelandair.be/
http://www.ernaomarsdottir.com/
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Allons à Gravelines 
 
Vorferð Íslandsfélagsins var farin laugardaginn 29. maí síðastliðinn, en áfangastaður að þessu sinni var 
„Íslandsbærinn“ Gravelines á norðurströnd Frakklands. Þátttakendur voru 47 og er óhætt að segja að hinn fríði 
hópur félagsmanna hafi sett lit á þennan tólf þúsund manna vinabæ okkar. Dagskráin hófst með hádegisverði á 
veitingastaðnum „Le Retour d´Islande“, sem stendur á fallegum stað við gömlu fiskimannahöfnina. Því næst þáðu 
félagsmenn veitingar í ráðhúsi bæjarins og hlýddu á ávarp bæjarstjóra og varabæjarstjóra, sem færðu félaginu 
veglegar bókagjafir, en á móti flutti Stefán Haukur Jóhannesson sendiherra snjalla ræðu á frönsku og færði 
bæjaryfirvöldum að gjöf veglega bók frá félaginu, áritaða af forseta Íslands.  
 
Að móttöku lokinni skoðaði hópurinn svokallað Íslendingahús (Maison de l’Islandais), sem var einkar forvitnilegt, 
enda táknrænt fyrir híbýli „Íslandssjómanna“, en svo voru þeir kallaðir sem reru á Íslandsmið um nær tveggja alda 
skeið, frá 1737 til 1938. Er ljóst að lífsbjörgin hefur verið ærið erfið á þeim tímum, en í húsinu, sem hefur aðeins að 
geyma eitt svefnherbergi og stofu með eldhúskrók, bjuggu fjölskyldur með um eða yfir tíu börn og var þeim 
sumum fenginn náttstaður í skápum og hillum hússins. Þá var farið í bátsferð um síki sem umlykur bæinn og loks 
haldið í sjóminjasafnið (Musée de la Mer), sem er ekki síður merkilegt fyrir sögu okkar eigin þjóðar.  
 
Formlegri dagskrá lauk um kl. 18 og var þá farið að þykkna í lofti. Félagsmenn létu slíkt ekki á sig fá, keypt var 
sérstakt partítjald og slegið upp grillveislu á tjaldsvæði bæjarins. Áttu félagsmenn þar góðar stundir, þrátt fyrir 
rigningu, og sungu dátt fram eftir nóttu undir öruggri stjórn Frank Sands. Vill stjórnin koma á framfæri þökkum til 
allra sem þátt tóku í ferðinni fyrir ánægjulegan og fróðlegan dag og sérstakar þakkir færum við Stefáni Hauki, 
Jörundi Valtýssyni, Jóni Óskari Sólnesi og Einar Hrafnkeli Haraldssyni fyrir ómældan stuðning við undirbúning og 
framkvæmd ferðarinnar.    
  
Stjórnin  
 
 
Myndsasíðurnar -  Myndir frá vorferð Íslandsfélagsins til Gravelines (allar myndir frá vorferðinni eru teknar 
af hjónunum Stefáni Hauki og Dóru) og komu fyrstu vélar Icelandair í beinu flugi til Brussel (myndir teknar 
af Sigfúsi)... 
 
 
 
Sameiginlegur hádegisverður á Íslandsstaðnum Au retour d´Islande í Gravelines: 
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Myndir frá móttökunni í ráðhúsi Gravelines: 
 
 

 
 

                                   
 
 
 
 
 
 



15 
 

        

                  
 
 
Myndir frá bátsiglingu í Gravelines: 
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Heimsókn á sjóminjasafnið í Gravelines: 
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Grillað og tjaldað á tjaldstæðinu í Gravelines: 
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                                                          Jónas Marley á grillinu 
 
 
Frá komu fyrstu vélar Icelandair til Brussel: 
 

 

                                 
                Jónas formaður kátur að vanda                            Fyrsta vélin að koma að landganginum 
 

                        
                    Fyrsta vélin komin á áfangastað                                 Stefán Haukur, Þorsteinn og Hreinn 
  
 
 

 


