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Ávarp formanns – fjölbreytt dagskrá framundan 
 

 
Helstu dagskrárliðir með fyrirvara um breyttar dagssetningar: 
 
Laugard. 9. okt. 2010: Setning Íslenska skólans 
Sunnud.10. okt. 2010:  Eplatínsluferð  
Laugard. 30. okt. 2010:  Skoðunarferð til Antwerpen  
Sunnud. 12. des. 2010:  Jólaball Íslandsfélagsins 
Föstud. 4. Febrúar:  Þorrablót Íslandsfélagsins  
 

Ágætu félagsmenn, stjórn Íslandsfélagsins vonar að þið hafið átt ánægjulegt sumar og séuð 
reiðubúin að takast á við verkefni hausts og vetrar. Stjórnin hefur sætt ítrekaðri gagnrýni fyrir 
að vera "of öflug" og stjórnarlimir jafnvel verið kallaðir ofvirkir. Er það vel. Við ætlum engu að 
síður að hefja haust- og vetrardagskrá félagsins á rólegum og hefðbundnum nótum og 
boðum til eplatínsluferðar sunnudaginn 10. október næstkomandi, en boðið var upp á sams 
konar ferð í fyrra og þótti takast vel. Vísast nánar um þetta til umfjöllunar á öðrum stað í 
blaðinu. Íslenskuskólinn verður á sínum stað og hefst kennsla laugardaginn 9. október, svo 

sem nánar er fjallað um á öðrum stað. Þá er verið að skipuleggja dagsferð til Antwerpen á komandi vikum, en stefnt 
er að því að fara á laugardagsmorgni, þegar hlé er á Íslenskuskólanum, undir leiðsögn enskumælandi staðarmanns, 
rölta um bæinn og snæða saman hádegisverð. Byrjað er að 
undirbúa hið árlega jólaball í húsakynnum EFTA, en stefnt er að 
því að halda ballið sunnudaginn 12. desember og eru 
félagsmenn hvattir til að taka frá þá dagsetningu. Stærsta 
verkefnið er síðan skipulagning og framkvæmd þorrablótsins, 
sem að óbreyttu verður haldið á hefðbundnum stað föstudaginn 
4. ferúar 2011. Stjórnin vinnur nú hörðum höndum að því að 
útvega skemmtikrafta til að troða upp, sem og velja ræðumann 
kvöldsins, en gangi allt eftir munu gestir eiga von á stórkostlegum uppákomum. Verður nánar fjallað um þessa 
viðburði í Belg á komandi mánuðum, en ráðgert er að blaðið komi út á 5-6 vikna fresti. Að lokum vill stjórnin minna á 
að forsenda fyrir fjölbreyttri og öflugri dagskrá er virk þátttaka félagsmanna og greiðsla félagsgjalda. Eru félagsmenn 
hvattir til að leggja orð í belg, annað hvort í Belg, á netfang félagsins, nú eða með orðsendingum til formanns eða 
ritstjóra blaðsins. 
 
Jónas Jóhannsson, formaður Íslandsfélagsins í Belgíu 
 
Netfang: iramod@yahoo.com 
 
Netfang ritstjóra: sigfus.sigmundsson@gmail.com 
Netfang Íslandsfélagsins: islandsfelag@gmail.com 

                                                                                                                                                                 2. árg. – 4.tölublað – október 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 – Þóra Helgadóttir landsliðmarkvörður í knattspyrnu 
 
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 Þóra Helgadóttir landsliðsmarkvörður í knattspyrnu sem svarar 
nokkrum laufléttum spurningum um dvölina í Belgíu í þetta skiptið: 
 
Á hvaða tímabili bjóst þú í Belgíu og hvar?   
Ég bjó í Belgíu frá janúar 2007 til mars 2009.  Fyrsta árið bjó á Schuman 
alveg við EU bygginguna og svo bjó ég á Place du Chatelain í Ixelles. 
 
Hvað hefur á daga þína drifið síðan þú fluttir frá Belgíu?   

Ég hætti í vinnunni minni hjá DHL og flutti til Noregs til að spila fótbolta.  Ég var í Osló frá mars til desember 2009 þegar ég flutti 
til Svíþjóðar þar sem ég spila sem atvinnumaður hjá LDB FC Malmö. 
 
Hver var ástæðan fyrir því að þú fluttir til Belgíu?   
Mér bauðst starf í höfuðstöðvum DHL í Diegem eftir að hafa verið fjármálastjóri hjá DHL á íslandi. 
 
Hvernig fannst þér að búa í Belgíu/Brussel?   
Mér fannst það meiriháttar skemmtilegt, alltaf nóg að gerast en ég þurfti að breyta til ef ég vildi halda áfram í fótbolta. 
 
Í hvaða hverfi/götu bjóstu og myndirðu velja sama hverfi ef þú flyttir út aftur?  Ef ekki, hvar myndirðu þá vilja búa?   
Seinna árið bjó ég á Place du Chatelain í Ixelles og ég myndi tvímælalaust flytja þangað aftur.  Ég held hreinlega að það kæmi 
enginn annar staður til greina. 
 
Hvers saknar þú helst frá Belgíu/Brussel?   
Ég hugsa að það sé einna helst hversu virkt félagslífið var, bæði hjá vinnufélögum og ex-pötum.  Eins var hverfið sem ég bjó í 
einstaklega lifandi og alltaf eitthvað að gerast.  Svo var alltaf auðvelt að finna góðan veitingastað. 
 
Hvað fór mest í taugarnar á þér í Belgíu?   
Umferðin og hvað allt sem tengdist hinu opinbera gat tekið langan tíma en það fór reyndar ekkert í mínar fínustu. 
 
Kynntistu einhverjum heimamönnum eða hélstu þig á meðal ex-pata?   

Já ég vann með mörgum Belgum og svo var liðið mitt, Anderlecht, allt belgískt.  Því miður virtust Belgarnir forðast Brussel eins 
og heitan eldinn svo ég eyddi mestum tíma með þeim utan Brussel.  En þetta er allt frábært fólk sem ég hlakka til að hitta næst 
þegar ég kem. 
 
Einhverjir góðir veitingastaðir sem þú mælir með?   

Mamma Roma á Chatelain (Rue du Page 5 1050, Ixelles), Bon Soir Clara niðri í bæ nálægt Bourse, Mano a Mano á Place 
Boniface. 
 
Einhverjar búðir sem þú mælir sérstaklega með?   
Nei ég held bara ekki, ég held að eina búðin sem ég fór reglulega í sé Nespresso á Avenue Louise og ég mæli reyndar með 
kaffinu þeirra. 
 
Getur þú mælt með einhverju skemmtilegu að gera í Brussel/Belgíu sem fáir vita um...?   
Það var sunnudagshefð hjá okkur að fara á ameríska “diner-inn” Le Balmoral á Brugmann og fá okkur hádegismat, flottur staður 
og góður matur.  Svo mæli ég með dagsferðum til Antwerpen sem er stórskemmtileg borg og meira belgísk en Brussel. 
 
Hver er besti belgíski bjórinn að þínu mati?   
Það er ekki auðvelt að gera upp á milli og það breyttist svolítið eftir skapi en blái Chimey er góður. 
 
Ef þú fengir flug og hótel í eina helgi í Brussel hvað myndir þú helst vilja gera?   
Ég myndi hitta vini mína, það sem stendur upp úr er hversu mörgu góðu fólki ég fékk að kynnast.  Svo myndi ég reyna að draga 
þetta skemmtilega fólk með mér á veitingastaðina sem ég minntist á áðan. 
 
Myndir þú flytja aftur til Belgíu/Brussel ef þér biðist gott tækifæri til þess í framtíðinni?   
Tvímælalaust en ekki fyrr en skórnir eru komnir á hilluna. 
 
Eitthvað að lokum?   
Nei ég bara hlakka til að koma í heimsókn þegar tímabilið mitt klárast hérna í Svíþjóð og vonandi hitti ég sem flesta. 
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Ferðahugmynd – Guðrún og Óttar – Sælkeraferð til Búrgúndí 
 
Hér skiptumst við á að koma með góðar hugmyndir að ferðalögum innan Belgíu 
eða til landanna hér í kring.  Það eru þau Guðrún og Óttar sem skrifa að þessu 
sinni um sælkeraferð til Búrgúndí og þau skora á Hrapp og Ásu að koma með 
næstu ferðahugmynd.  En gefum Guðrúnu og Óttari orðið: 
 

Búrgúndí-hérað er einkum þekkt fyrir stórkostleg vín, ríka matarhefð og 
heillandi miðaldaþorp sem eru eins og klippt út úr Grimmsævintýrunum. 
Héraðið er í 550 km fjarlægð frá Brussel og því er Mekka pinot noir 
þrúgunnar kjörinn áfangastaður yfir langa helgi.  

Hinar heimsþekktu vínekrur Búrgúndí er að finna í Côte d'Or (Gullnu 
hlíðinni), rétt suður af Dijon og norður til Santenay. Hjarta víngerðar á 
svæðinu er bærinn Beaune og miðaldaspítalinn Hospices de Beaune sem 
stofnaður var árið 1443 til að lina þjáningar fórnarlamba 100 ára stríðsins. 
Spítalinn, sem starfar enn, er afar íburðarmikil bygging í gotneskum stíl og 
þar er í nóvember ár hvert haldið heimsþekkt vínuppboð sem drífur að 
fyrirmenni og vínáhugafólk hvaðanæva úr heiminum. Í Baune er einnig að 
finna vínsafn, fjölda vínframleiðenda og tugi veitingastaða þar sem raða 
má í sig sérréttum héraðsins, s.s. hinum heimsþekktu Búrgúndísniglum, 

Jambon Persillé, Oeufs en Meurette, Bressekjúklingi, Boeuf Bourguignon, Coq au vin, Dijonsinnepi auðvitað og 
Rosette-, andouillette- og cervelaspylsum. Þegar aðalréttinum sleppir taka ostarnir Aisy Cendré, Epoisses, 
Citeaux og Charolais við en svo má klykkja út með Pain d'Epices í eftirrétt. Rík hefð er fyrir slíku sællífi en Philip 
góði, hertogi af Búrgúndí sem vann sér það m.a. til frægðar að klófesta Jóhönnu af Örk, lét ævinlega færa tignum 
gestum fimm kjötrétti í baðið.  

Víngerðarlistin á sér langa sögu í Búrgúndí en fornleifarannsóknir gefa til kynna að vínrækt á svæðinu megi rekja 
allt aftur til ársins 200 f.kr. Í dag eru það þorpin Marsannay-la-Cote, Fixin, Brochon, Gevrey-Chambertin, Vougeot, 
Nuits St-Georges, Vosne-Romanée, Pernand Vergelesses, Aloxe-Corton, Pommard, Volnay, St-Romain, 
Meursault og Santenay, m. a., sem eru hvað þekktust fyrir 
framleiðslu eðalvína. Flokkunarkerfi Búrgúndí er fjórþætt; 
neðst í röðinni eru vín sem aðeins eru kennd við svæðið 
s.s. Bourogne AC, næst koma vín sem kennd eru við 
tiltekin þorp s.s. Pommard, þá vín sem kennd eru við 
tilteknar vínekrur sem flokkast fyrst sem Premier Cru og 
svo loks sem Grand Cru. Það er þó ekki gefið að Grand 
Cru vínin séu betri en Premier Cru og því er æskilegt að 
skoða hvern framleiðanda fyrir sig í stað þess að fylgja 
flokkuninni blint. Hachettevínbókin er gagnleg í þessu 
samhengi. 

Vínsmökkun er himnesk í Gullnu hlíðinni. Það er 
skemmtilegast að heimsækja litlu framleiðendurna, og þá helst þá sem framleiða vín í þeim verðflokki sem maður 
ræður við en Búrgúndívínin geta verið mjög dýr. Best er að panta tíma, einkum hjá virtari framleiðendum, en 
margir bjóða þó upp á heimsóknir fyrirvaralaust þar sem gjarnan gefst kostur á að skoða vínkjallarann og fræðast 
um framleiðsluaðferðirnar. Oftast er smökkun ókeypis en þá er til siðs að kaupa nokkrar flöskur. Í síðustu ferð 
heimsóttum við meðal annarra Chateau de Premaux nálægt Premaux-Prissey þar sem afar viðkunnanlegur 
vínframleiðandi í fimmta lið, Arnaud Pelletier, tók á móti okkur. Arnaud er ástríðufullur víngerðarmaður sem 
gaman var að spjalla við. Hann býður einnig upp á gistingu en við höfum þó oftast nýtt okkur Gites de France eða 
Chambres d´Hotes með góðum árangri. Önnur eftirminnileg heimsókn var til Domaine Coche Bizouard í 
hvítvínsparadísinni Meursault. Í sömu ferð völdum við sælkerahádegismatseðil hjá Oliver LeFlaive í Puligny-
Montrachet, þar sem boðið er upp á 14 mismunandi víntegundir (flest hvítvín) ásamt sérréttum héraðsins. Ef 
ætlunin er að syndga alvarlega við hátíðleg tækifæri þá er þriggja Michelin-stjörnu staðinn Lameloise að finna í 
Chagny-en-Bourgogne, en hádegisverður þar er einfaldlega guðdómlegur!  

Fleiri gagnlegir tenglar: www.burgundyeye.com, www.thewinedoctor.com, www.bourgogne-info.eu . 
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Nautnabelgur – Grænmetislasagna að hætti Fúsa – Sigfús Þ. 
Sigmundsson 

 
Þegar áskorendakeðjan slitnar grípur ritstjórinn til pennans og festir á 
blað eitt stykki uppskrift fyrir matargöt nýlendunnar.  Ofanritaður bjó 
ekki yfir miklum matreiðsluhæfileikum áður en hann var rifinn upp með 
rótum og gerður að húshomma í Brussel.  Ég bjó yfir um það bil 3-4 
uppskriftum sem ég gat eldað skammarlaust og var frúin orðin nokkuð 
leið á þeirri uppskriftafátækt.  Eftir flutningana hef ég hins vegar náð 
að fjölga þessum uppskriftum jafnt og þétt og eru nú uppskriftirnar 
orðnar um 8-10 sem ég get eldað án þess að valda öðrum varanlegu 

tjóni.  Er því m.a. að þakka stífri þjálfun hjá öðrum húshomma í uppsveitum Brusselborgar, Jónasi Jóhannssyni, 
sem tók mig í innkaupaleiðangra í þá merku verslun Carrefour, lét mig kaupa inn ýmislegt lostæti og sendi mér 
svo uppskriftir í kjölfarið.  Þakka ég kollega mínum honum Jónasi fyrir alla þá þolinmæði og hugrekki sem hann 
óneitanlega sýndi í þessu mjög svo erfiða verkefni, þ.e. að gera alvöru húshomma úr þriggja uppskrifta vesalingi. 
 
Uppskriftin sem ég ætla að kynna fyrir lesendum er þó ekki af gnægtarborði Jónasar komin.  Hún er fengin af 
víðáttum internetsins með aðstoð náunga að nafni Gúggle.  Ég man ekki hver var skrifaður fyrir þessari uppskrift 
og bið ég höfundinn afsökunar fyrir að geta ekki heimilda.  Eins og oft vill verða hef ég þó breytt henni örlítið og 
má því vel færa rök fyrir því að hún sé orðin mín þó svo að þau rök myndu vart halda fyrir dómstólum. 
 
Um er að ræða grænmetislasagna af betri sortinni og innihaldið er eftirfarandi: 
 
200 g laukur 
200 g succini 
300 g gulrætur 
100 g sveppir 
2-3 hvítlauksrif  
1 dós niðursoðnir tómatar 
2 msk tómatpurre 
2 tsk oregon 
2 tsk basil 
salt og pipar 
1 dós kotasæla (stór) 
Hálf stór dós Mascarpone ostur (eða eftir smekk) 
200 g rifinn ostur (emmentaler góður) 
lasagna plötur  
    
Laukur, succini, gulrætur, sveppir og hvítlauksrif eru skorin niður smátt og steikt í 1 tsk ólífuolíu. 

 
Niðursoðnir tómatar, tómatpurre, oregon, basil og salti og pipar er bætt á pönnuna og þetta látið krauma við vægan hita í 30-
45 mín. Má setja vatn út í ef það þykknar. 
 
Kotasælunni og Mascarpone ostinum er blandað saman og örlítið af vatni blandað saman við þar sem mascarpone osturinn 
er nokkuð fastur í sér og því erfitt að dreifa honum yfir fatið.   
 
Svo er þessu raðað í eldfast mót í þessari röð: 
lasagnaplötur - tómatgums – kotasælu/mascarponeblanda - ostur - lasagnaplötur - tómatgums - o.s.frv. ATH: Endið á 
lasagneplötum efst og svo ost ofan á þær til þess að fullkomna réttinn. Þá verður efsta lagið stökkt og gott. 
 
Bakað í 30-40 mín við 180 gráður. 
 
Bon apetit! 
 
Sigfús skorar á Erlu Helgadóttur að koma með uppskrift í næsta Belg.  Þykist vita að hún lumi á einhverju góðgæti... 
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Sigfús mælir með..... 
Þegar keðjan slitnar í áskorunum verður ástkær ritstjóri vor að grípa inní.  Þið verðið 
því víst að þola meðmæli mín í annað skipti á stuttum tíma.  En ég mæli sem sagt að 
þessu sinni með... 
 
...kaffihúsinu á annarri hæð í versluninni HEMA á Rue Nueve.  Ég hafði kvartað undan 
því að á þessari fjölförnu verslunargötu væri ekkert almennilegt afdrep fyrir þreytta 
verslunaróða Íslendinga en datt síðan inn á þetta líka fína kaffihúsi í HEMA.  Fín 
aðstaða til þess að skipta á börnum (sem kemur sér vel fyrir nýbakaðan föður), fínar 
veitingar á góðu verði og útsýni yfir göngugötuna.  Minnir doldið á Súfistann í Máli og 

menningu (er hann kannski ekki til lengur?). Heimilisfang: Rue Neuve 13, 1000 Brussel. 
 
...almenningsgarði í Ixelles sem ber heitið Tenbosch.  Það fer lítið fyrir honum en stærð hans kemur á óvart þegar 
inn er komið.  Einn snyrtilegasti almenningsgarðurinn sem ég hef komið í hér í borg og hann er vaktaður á meðan 
hann er opinn.  Garðurinn er ákaflega friðsæll og fallegur og er í stöllum þannig að hægt er að finna sér stað til 
þess að lesa góða bók eða spila Kubb án þess að vera ofan í öðru fólki.  Inngangur t.d. á mörkum Rue 
Washington og Hector Denisstrat. 
 
...útivist í  Bois de la Cambre.  Um helgar er lokað fyrir bílaumferð á ákveðnum svæðum í skóginum og þá fyllist 
allt af fólki á hjólum, línuskautum og tveimur jafnfljótum.  Tilvalið að drífa fjölskylduna á þetta svæði t.d. á 
sunnudögum og njóta náttúrunnar saman.  Í skóginum er mikið net göngu- og hjólreiðastíga sem nær allt upp til 
Waterloo.  Hægt að kaupa kort yfir þessa stíga í bókabúðum hér í borg. 
 
...skranmarkaðnum á Place du Jeu de Balle.  Líflegur og skemmtilegur markaður með fjölbreyttu mannlífi.  Í 
hverfinu eru einnig margar skemmtilegar antíkbúðir sem gaman er að skoða.  Tilvalið að fara þarna t.d. fyrripart 
sunnudags, fá sér bröns á einum af fjölmörgum góðum brönsstöðum í kringum torgið og virða fyrir sér mannlífið á 
markaðnum. 
 
... Le Cirio.  Skemmtilegur staður þegar fólk er orðið dauðþreytt á innkaupum dagsins niðrí bæ og vill fá sér 
eitthvað létt að borða og jafnvel aðeins í tánna.   Fáið ykkur Croq Monsieur (samloka með osti og skinku) og half 
and half (helmingur hvítvín og helmingur freyðivín) og málið er dautt.  Þessi staður er við hlið gömlu 
kauphallarinnar og hefur verið þarna frá því einhvern tímann í upphafi síðustu aldar.  Þjónarnir eru í eldri kantinum 
og klæddir í virðulegan þjónafatnað.  Heimilisfang: Rue de la Bourse 18, 1000 Bruxelles. 
 

... veitingastaðnum Volle Gas á Fernand Cocq. Notalegur staður með fjölbreyttan matseðil.  Salöt, góðar steikur, 

kræklingur og franskar svo eitthvað sé nefnt.  Heimilisfang: Place Fernand Cocq 21,1050 Ixelles. Vefsíða:  
http://www.vollegas.be/. 
 
.....Hljóðfærasafninu / Musée des instruments de musiqe sem er skemmtilegt safn fyrir áhugafólk um tónlist og 
gömul hljóðfæri.  Það sem gerir þetta safn einnig skemmtilegt er að það er í mjög sérstakri og fallegri byggingu 
sem er hönnuð af þekktasta arkítekt Belga, Victor Horta.  Efst uppi í safninu er kaffihús með útsýni yfir alla 
borgina.  Hægt er að fara beint upp í kaffihúsið án þess að borga inn á safnið.  Ég mæli með því að fara þangað, 
fá sér kaffi eða kakó, belgíska vöfflu og njóta útsýnisins.   Heimilisfang: Rue Montagne De La Cour 2, 1000 
Bruxelles. Heimasíða: http://www.mim.be/en. 
 
.... Horta-safninu.  Þekktasti arkítekt Belga er Victor Horta sem var einn af fremstu arkítektum Evrópu í 
svokölluðum Art Nouveau stíl.  Hann var eins konar hirðarkítekt Alberts I Belgíukonungs og margar frægar 
byggingar eftir hann er að finna í Brussel og eru fjórar þeirra á heimsminjaskrá Unesco.  Fyrir áhugafólk um 
arkítektúr og hönnun er gaman að kíkja á Horta safnið sem var heimili Horta og hann hannaði frá A-Ö.  Safnið er í 
aðeins 5-10 mínútna göngufjarlægð frá heimili mínu og fer ég yfirleitt með gesti mina þangað og hafa þeir haft 
gaman af.  Heimilisfang: 25 Rue Américaine, Ixelles, Brussels.  Heimasíða: http://www.hortamuseum.be/. Hér má 
lesa um Horta:  http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta. 
 
 
Sigfús skorar á Auðbjörgu Halldórsdóttur fyrir næsta blað! 

 

http://www.hema.be/fr-BE/home/vestigingen/1_vestiging.aspx?VestigingID=308012b7-50fe-4a8f-9764-70e33e4cee76
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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.  

 
Nokkrar gagnlegar heimasíður 
 

Hér fyrir neðan er að finna nokkrar heimasíður sem ritstjórinn hefur rekist 
á að undanförnu og hafa reynst vel í daglegu lífi sem og tómstundum og 
ferðalögum: 
 
www.pizza.be 
Það var með semingi sem ég prufaði þessa síðu fyrst.  Það hlyti að mistakast 
að panta mat á netinu í Belgíu! Lögmál Murphys hlyti að eiga hér við, maturinn 
yrði örugglega sendur til nágrannans og ég rukkaður fyrir...   En viti menn, þessi 
síða bara þrælvirkar.  Tilvalið fyrir þá sem kunna ekki mikið í frönsku og fá allt 
aðra rétti en þeir panta vegna misskilnings þegar þeir fá heimsent.  Hægt er að 
leita að stöðum sem senda mat heim eftir hverfum og tegundum matar sem 
óskað er eftir (pizzu, sushi, austurlenskan o.sfrv.).  Sumir veitingastaðirnir bjóða 
upp á borgun með krítarkorti en aðrir ekki.  Við höfum pantað mat frá nokkrum 
stöðum í hverfinu í gegnum þessa síðu og allt hefur staðist, maturinn kemur á 
þeim tíma sem talað er um og hann er góður.  Viðskiptavinirnir eru látnir gefa 
stöðunum einkunn eftir að viðskipti hafa farið fram og því er hægt að sjá hvaða 
einkunnagjöf hver staður fær.  Þannig er hægt að forðast þá staði sem fá lélega 

einkunn frá notendum síðunnar.... 
 
www.booking.com 
Mjög góð síða til þess að finna hótel og gistiheimili á þeim svæðum sem ætlunin er að ferðast til.  Hef notað þessa 
síðu mjög mikið á undanförnum árum og reynslan er mjög góð.  Á síðunni er hægt að skoða hótel eftir borgum og 
svæðum eftir einkunnagjöf notenda, verði, fjarlægð frá miðbæ borga og svo framvegis.  Booking.com segist tryggja 
lægsta verðið hverju sinni og get ég staðfest að það er rétt en oft er þó hægt að fá herbergi á sama verði á 
heimasíðum hótelanna.  Það er hins vegar mjög þægilegt að afgreiða þetta allt á einum stað, prenta svo út 
bókunina og mæta með á hótelið.  Þetta ferli hefur aldrei klikkað hjá mér, allt staðist eins og stafur á bók.... 
 
www.brusselslife.be 
Heimasíða þar sem hægt er að fylgjast með því sem er að gerast í borginni okkar.  Mikið magn upplýsinga og 
helstu viðburðir tíundaðir.  Gott að fylgjast með á þessari síðu svo ýmsir skemmtilegir viðburðir fari ekki framhjá 
manni... 
 
www.expatica.com/be/ 
Síða fyrir „expata“ Í Belgíu.  Mikið af gagnlegum upplýsingum fyrir fólk sem er að setjast að í Belgíu og vantar 
upplýsingar um hitt og þetta.  Einnig fréttir á ensku og tilkynningar um viðburði í Belgíu. Sérstaklega góð síða fyrir 
þau ykkar sem eru nýflutt til Belgíu... 
 
www.abconcerts.be  -  www.botanique.be -  www.forestnational.be 
Þetta eru heimasíður helstu tónleikastaða í Brussel.  Mæli með því að fylgjast vel með þeim og athuga hvort ekki sé 
einhver áhugaverð hljómsveit að fara að spila hér í borg..... 

 

 
Félagsgjöld 2010-2011! 
Starfsár Íslandsfélagsins 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.flowercarpet.be/
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Eplatínsla í Limburg á sunnudaginn 
Sunnudaginn (10. október) ætlum við að hittast og tína epli á ekru í Nieuwereren, við 
Limburg (um klukkutíma keyrsla frá Brussel).  Félagið stóð fyrir ferð á sama stað í 
fyrra og tókst það svo vel til að ákveðið hefur verið að endurtaka leikinn í ár.   Um 
opnan dag er að ræða hjá eplafyrirtækinu/eplabóndanum "Fruitsnacks" þar sem fólki 
býðst að tína epli að vild og er kostnaðurinn einungis €0.50 á hvert kíló.   Á staðnum 
er hægt að láta pressa eplin fyrir sig og fá þannig ferskan epladjús með sér heim. 
 
Akurinn er opinn frá 10-17 og mælum við með að fólk mæti snemma svo einhver epli 
séu eftir þegar mætt er á staðinn.  Mætingartími er samt alveg frjáls, getið mætt 11, 
12 eða seinna.   Á hádegi er tilvalið að hittast og borða nesti saman sem hver og einn 
sér um fyrir sig en aðstaða er á svæðinu til að matast.   Einnig er hægt að kaupa mat 
á staðnum fyrir þá sem það kjósa. 
 

Um óformlegt skipulag er að ræða og planið er að fólk komi sér sjálft á staðinn í 
eigin bílum.  Hér má nálgast upplýsingar um epladaginn: www.fruitsnacks.be 
(veljið flipann: Fruitfun og Appelpluk) 

 
Staðsetning: 
Mierhoopweg 34 , 
B-3850 Nieuwerkerken 
 
Þau ykkar sem hafið áhuga á að mæta sendið okkur endilega tölvupóst á islandsfelag@gmail.com svo við getum 
þá verið í sambandi varðandi það að hittast í nestispásu á staðnum, skipst á símanúmerum og annað. 
 
Með haust- og eplakveðju, 
 
Stjórnin    
 
Myndir frá eplatínslunni á síðasta ári: 

 

       
    Matti og Berglind            Erla Dögg kát með fenginn                 Parker og Ágústa                       Jón Óskar og sonur 

 

 

Jörundur og dætur í eplatínslunni í fyrra 
Mynd Sigfús Sigmundsson 
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Nýtt tímabil hafið hjá Best Ham Júnætid 
 
Nýtt leiktímabil er hafið hjá Best Ham Júnætid 
fúttbollklöbb, en félagið skipa konur, karlar og börn, sem 
dýrka fótbolta og útiveru við hverjar þær aðstæður, sem 
Brussel hefur upp á að bjóða. Heimavöllur félagsins er 
ISB Stadíum (International School of Brussels, 
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, óháð veðri.  
 
Allir sem hafa áhuga á fótbolta og hafa náð 10 ára aldri 
eru velkomnir að spila með Best Ham, en liðið skipa nú 
ríflega 20 einstaklingar frá fimm þjóðlöndum; Íslandi, 
Grikklandi, Dúbæ, Argentínu og Kólumbíu. 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. Athygli er vakin á því að makar og yngri börn eru velkomin á staðinn, hvort 
heldur til að hvetja leikmenn eða bregða á leik í þeim urmul leiktækja og leiksvæða, sem eru á staðnum.    
 
 
F.h. Best Ham, 
Jónas Jóhannsson gjaldkeri      
 
Myndir úr lokahófi Best Ham á síðustu leiktíð (Best Ham snýst nefnilega um meira en bara fótbolta): 
 

                    
 

                    

Bestham Júnætid eftir lokaleik síðustu vertíðar 
Mynd Sigfús Sigmundsson 
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Íslenski skólinn hefst aftur laugardaginn 9. október 2010 
 

Nú er skólinn að hefja sitt átjánda starfsár og verður undir stjórn Adelu Halldórsdóttur.  Þetta árið verður 
skólinn á laugardögum  2 1/2 klukkustund í senn, sjö skipti fyrir áramót og sjö eftir áramót. 
 
Skólastarfið fer fram í húsnæði Skandinavíska skólans í Brussel, eins og fyrri ár. Skólinn er með aðsetur á 
grænu svæði í Waterloo. Skólinn verður settur 9. október, og verða fjórir bekkir. Fjöldi nemenda er svipaður 
og undanfarin ár og um 30 börn eru skráð í skólann. Það verður einn leikskólahópur og þrír 
grunnskólashópar. Fimm leiðbeinendur annast kennsluna. Þar af annast tveir yngsta hóp 3.-5. ára barna. 
 
Samverustund leikskólabarna verður í umsjá Elínar Önnu Jónasóttur og Salvarar Sólnes. Grunnskólahópur 
I verður í umsjá Adelu Halldórsdóttur, Arna Einarsdóttir mun hafa umsjón með Grunnskólahópi II og Andrés 
Ingason umsjón með elsta hópnum, Grunnskólahópi III. 
 
Bókasafn skólans verður áfram starfrækt af krafti og mun Jónas halda því áfram, safnið er með rúmlega 
500 titla og nýtt efni komið frá því í fyrra. 
 
Skólinn er mikilvægur samverustaður fyrir börnin þar sem þau njóta þess að tjá sig, þjálfa, læra og leika sér 
saman á íslensku. Jafnframt því að vera samkomustaður foreldra og tenging fyrir nýjar fjölskyldur. 
 
Skólanefndin vill færa fráfarandi kennurum, Ingu Hrönn, Marion og Helgu Ferdinands  innilegar þakkir fyrir 
gott og óeigingjarnt starf á síðastliðnu ári, og góðs gengis í því sem þær taka sér fyrir í vetur.  Salvör og 
Adela halda áfram og gott að fá þær aftur inn af krafti þennan vetur. 
 
Frá  
Skólanefnd Íslandsfélagsins 
 
 

Íslenski skólinn í Brussel skólaárið 2009-2010.    Mynd: Jón Óskar Sólnes 
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Myndsasíðurnar -  Golfmót Íslandsfélagsins í Belgíu – Myndir tók Jón Óskar Sólnes 
 
Laugardaginn 18. september stóð Íslandsfélagið fyrir opnu golfmóti, sem haldið var í blíðskaparveðri á Bawette 
golfvellinum við Wavre. Þátttakendur voru 11 og komu þar saman margir af okkur færustu golfsnillingum, auk 
nokkurra 'erlendra' gesta. Leiknar voru 9 holur samkvæmt svokölluðu Texas Scramble fyrirkomulagi, en þá spila 
tveir saman, slá betri bolta síns teymis hverju sinni og halda sameiginlegt skor. Gafst þannig óvönum kylfingum á 
borð við Halla Bíó tækifæri til að spila með sér reyndari mönnum og hafa gagn og gaman af.  
 
Er skemmst frá því að segja að Jón höstler Sólnes og Guðlaugur Bergmundsson fóru með sigur af hólmi, í öðru 
sæti voru Bjarni Vestmann og Ástvaldur Jóhannsson, en þriðja sætið hrepptu Alexander og Jónas. Fengu þeir allir 
verðlaunapeninga, misfallega þó, auk áfengis, en slíkt ku vera lenska á hinum stærri mótum. Verðlaunin veitti 
Einar sleggja Símonarson að loknum ræðuhöldum og afgreiðslu kærumála vegna útreiknings á forgjöf, en þeim 
vísaði hann frá jafnharðan og þær komu fram. Þá voru veitt nándarverðlaun og runnu þau (í orðsins fyllstu 
merkingu) til Einars sjálfs. Loks hlutu sérstaka viðurkenningu þeir Rúnar Olsen og Hans Verheggen,fyrir að ljúka 
þátttöku á mótinu fyrir myrkur. Til stóð að verðlauna "best klædda" kylfinginn, en hann mætti ekki til leiks.  
 
Félagið vill færa sérstakar þakkir til Einars og Gunnars Sveins Magnússonar fyrir skipulagningu og framkvæmd 
mótsins, en óhætt er að segja að mótið hafi tekist vel í alla staði og verður hér eftir fastur liður í starfsemi 
félagsins. 

  

                  
                     Það var gott veðrið á keppnisdeginum                      Sigurvegararir voru Guðlaugur Bergmundsson og Jón Óskar Sólnes 

 

                       
                                                        Hópurinn sem tók þátt í mótinu 

 

 


