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Árlegt jólaball Íslandsfélagsins í Belgíu verður haldið 
sunnudaginn 12. desember 2010 klukkan 15. 
 
Ballið verður haldið í húsakynnum EFTA, Rue Joseph II, 12-16, 
B-1000. Foreldrar góðfúslega beðnir um að koma með eitthvað 
til að narta í (köku, kex, ávexti, osta) sem fer á veisluborðið og 
einn hlut fyrir jólasveininn sem áður hefur verið minnst á í 
tölvupósti ;). 
 
Stjórn Íslandsfélagsins býður upp á kaffi, gos og aðra drykki.  
Ekkert kostar á jólaballið.  Fjölmennum á sunnudaginn og eigum 
saman notalega stund í aðdraganda jólanna. 
 
Með jólakveðju, stjórn Íslandsfélagsins. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Íslandsfélagið í Belgíu óskar félagsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á komandi árum 

                                                                                                                                                                 2. árg. – 5.tölublað – desember 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 – Pétur Már og Ragnheiður Elfa 
 
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 hjónin Pétur Már 
Ólafsson og Ragnheiður Elfa Þorsteinsdóttir sem svara nokkrum laufléttum 
spurningum um dvölina í Belgíu í þetta skiptið: 
 

Á hvaða tímabili bjugguð þið í Belgíu og hvar? 
Við fluttum til Brussel í mikilli hitabylgju í lok júlí 2004 og sigldum heim til Íslands nákvæmlega fimm árum síðar. Við bjuggum á 
Evróputorginu, Square de l’Europe, ekki langt frá Montgomery. 
 
Hvað hefur á daga ykkar drifið síðan þið fluttuð frá Belgíu? 
Við komum okkur fyrir í gamla húsinu okkar í Kópavogi og tókumst á við hversdagsleikann, tveir eldri drengirnir fóru í 
Digranesskóla og sá yngsti á sama leikskóla og eldri bræðurnir höfðu verið á. Ragnheiður Elfa stýrir umhverfis- og 
auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, ásamt því að stýra samningahópi um byggðamál í aðildarviðræðunum við ESB. Pétur 
Már er útgefandi hjá bókaforlaginu Bjarti & Veröld. 
 
Hver var ástæðan fyrir því að þið fluttuð til Belgíu? 
Ragnheiður Elfa er flutningsskyldur starfsmaður utanríkisráðuneytisins og var send til starfa í sendiráði Íslands í Brussel. 
 
Hvernig fannst ykkur að búa í Belgíu/Brussel? 
Okkur leið afskaplega vel í Brussel og árin fimm munu aldrei gleymast. Eldri drengirnir gengu í frábæran skóla, BSB í Tervuren, 
við tókum strumpastrætóinn okkar til kostanna á hraðbrautum víðs vegar um Evrópu og nutum alls þess sem Belgía hefur upp á 
að bjóða. 
 
Í hvaða hverfi/götu bjugguð þið og myndu þið velja sama hverfi ef þið flyttuð út aftur?  Ef ekki, hvar myndirðu þá vilja 
búa? 
Ef kallið kæmi á morgun myndum við líklega leita á fornar slóðir og vera í Fuglasöngshverfinu suður af Montgomery. En ef við 
værum bara tvö í kotinu yrði líklega hverfið í kringum Chatelain fyrir valinu. 
 
Hvers saknið þið helst frá Belgíu/Brussel? 
Belgísk matarmenning er einstök. Okkur var sagt áður en við fluttum utan að það væri borin von að fá vondan mat í landinu og 
það stóð heima. Okkur fannst líka stórkostlegt að upplifa bíllausan dag og hlusta á þögnina færast yfir borgina en svo söknum 
við sérstaklega vöfflubílanna! 
 
Hvað fór mest í taugarnar á ykkur í Belgíu? 
Það er ekkert launungarmál að stundum gátu biðraðir tekið á taugarnar og deilur okkar við Macro-keðjuna um gölluð eða ónýt 
tæki voru óneitanlega einkar magnþrungnar og ógleymanlegar. Lausnin á þeim fólst í því að skipta við aðra. 
 
Kynntust þið einhverjum heimamönnum eða hélduð þið ykkur á meðal ex-pata? 
Við kynntumst dálítið Belgum í næsta húsi en þeir sáu fljótlega sitt óvænna og fluttu út í sveit. En við eignuðumst afskaplega 
góða vini í hópi ex-pata. 
 
Einhverjir góðir veitingastaðir sem þið mælið með? 
Við mælum hiklaust með Le Coach á Montgomery-torgi en þar fæst besta spaghetti Bolognese og Carlsberg í borginni! 
 
Einhverjar búðir sem þið mælið sérstaklega með? 
Við mælum eindregið með slátraranum sem var í fimm mínútna göngufæri frá okkur við torgið á horni Avenue des Frere Legrain 
og Dreve de Nivelles. Þar keyptum við til dæmis alltaf jólasteikina. Maður hefur ekki rekist á svona gourmet búð nema í Belgíu.  
 
Getið þið mælt með einhverju skemmtilegu að gera í Brussel/Belgíu sem fáir vita um?  
Við fórum stundum í Parc Paradisio suður af Brussel sem er frábær dagsferð, blanda af dýragarði og leikvelli fyrir krakka. 
 
Hver er besti belgíski bjórinn að ykkar mati? 
Chimay mun ævinlega skipa veglegan sess hjá okkur hjónum, þó að hann sé kannski ekki besti bjórinn en Kwak er 
eftirminnilegastur út af glasinu. 
 
Ef þið fengjuð flug og hótel fyrir tvo í eina helgi í Brussel hvað mynduð þið helst vilja gera? 
Ætli við myndum ekki einbeita okkur að því að dingla okkur í miðbænum, þvælast um í kringum Grand Place, kíkja á gamla 
hverfið, “skjótast” í Carrefour eða GB fyrir hádegi á laugardegi til að upplifa almennilega biðröð, fá okkur Bolognese og Carlsberg 
á Coach, borða kvöldmat á Jardin du Nicola á Avenue de Tervuern 137 og heimsækja svo portúgalska vinkonu okkar sem tók 
miklu ástfóstri við köttinn og okkur (í þessari röð).    Framhald á næstu síðu: 
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Framhald af viðtali við Pétur Má og Ragnheiði Elfu: 
 
Mynduð þið flytja aftur til Belgíu/Brussel ef ykkur byðist gott tækifæri til þess í framtíðinni? 
Við myndum svo sannarlega ekki slá hendinni á móti því að flytjast til Brussel ef tækifæri gæfist til.  
 
Hver er jólabókin í ár?  
Það er erfitt að gera upp á milli barnanna sinna. Þegar Pétur stofnaði bókaforlagið Veröld úti í Brussel snerist starfsemin að mjög 
miklu leyti um Yrsu Sigurðardóttur og sölu á verkum hennar heima og erlendis, þannig að bók hennar, Ég man þig, kemur þar 
sannarlega til greina. Hugmyndin að ævisögu Guðrúnar Ögmundsdóttur kviknaði á sínum tíma á Berensheide 240 í matarboði 
hjá Hermanni Sæmundssyni, fulltrúa “social affairs”, þannig að hún hefur líka ákveðna tengingu við Brussel og á því klárlega 
möguleika á titlinum! 
 
Eitthvað að lokum? 
Brussel er falinn gimsteinn, borgin hefur þá ímynd að þar séu eingöngu á ferli júrójakkalakkar en ekkert 
er fjær sanni. Það væri óskandi að beint flug til borgarinnar yrði viðvarandi svo að fleiri Íslendingar mættu njóta hennar. Og 
auðveldara fyrir okkur hjónin að fá almennilegar vöfflur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Frá vinstri: Berglind og Matthea Katrín,  Erna og Katrín Inga,  Helena og bumbubúi,  Sigga og Mikael, Rósa og Ómar Ali.   
Á myndina vantar Ingu Hrönn og Alfreð og Sigrúnu og  Henrý Leó. 

 

Mikil frjósemi hefur verið í nýlendunni á undanförnum misserum.  Ritstjóra Belgs telst til að á rúmu ári hafi fæðst átta íslensk 

börn hér í borg.  Það er samdóma álit þeirra sem hafa átt börn hér að undanförnu að það sé gott að eiga börn í Belgíu - 
heilbrigðiskerfið er gott og læknar og annað starfsfólk allt hið almennilegasta.   Myndin hér að ofan var tekin í eitt af þeim 

skiptum sem mæður hinna nýfæddu barna hafa hist að undanförnu.  Ef þið viljið nánari upplýsingar um lækna, sjúkrahús eða 

annað er varðar barneignir hér í borg þá er ykkur velkomið að hafa samband við okkur í Íslandsfélaginu, sendið okkur póst á 
islandsfelag@gmail.com og við veitum ykkur þær upplýsingar sem þið þurfið á að halda.  Eins ef þið viljið setja ykkur í 

samband við mömmuhópinn sem sést á myndinni hér að ofan. 
 

 

mailto:islandsfelag@gmail.com
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Ferðahugmynd – Ása, Hrappur og Sóla – 1.100 
km ferð frá Belgíu til Íslands 
 
Hér skiptumst við á að koma með góðar hugmyndir að 
ferðalögum innan Belgíu eða til landanna hér í kring.  Það 
eru þau Ása, Happur og Sóla sem skrifa að þessu sinni 
um 1.100 km ferð sína til Íslands sumarið 2009.  Þau 
skora á Jón Smára og Hjördísi að koma með næstu 
ferðahugmynd.  En gefum Ásu og Hrappi orðið: 

 
Sumarið 2009 ákváðum við að prófa að fara sjóleiðina til 
Íslands í frí. Þá óraði okkur ekki fyrir því að við myndum 

fara aftur þessa leið ári síðar, þegar við fluttum aftur til Brussel eftir einungis sjö mánaða dvöl á Íslandi. 
 
Það eru ca. 1.100 km á milli Brussel og Hanstholm þaðan sem Norræna fer. Þó að það sé hægt að keyra þessa leið á einum 
degi mælum við með því að stoppa á leiðinni. Í fyrra skiptið gistum við á indælu sveitahóteli á Jótlandi og í sumar komum við 
við í Lególandi sem við mælum eindregið með.  
 
Það kom í raun á óvart í fyrstu hversu mikið var í boði um borð í Norrænu: bíó, veitingastaðir, sund, líkamsrækt og meira að 
segja fríhöfn. Langmestum tíma vörðum við á leiksvæði barnanna en við reyndum þó að fá okkur reglulega ferskt loft uppi á 
dekki. 
 
Í bæði skiptin vorum við í káetu með glugga og því útsýni yfir hafið. Í klefanum var baðherbergi, sjónvarp og ísskápur sem gaf 
möguleika á því að hafa með sér mat og drykk í klefann. Þetta athvarf kom sér vel þegar sjóveikin fór að láta á sér kræla. 
Sóla varð sjóveik en læknaðist mjög fljótt með skilvirkum sjóveikisarmböndum.  
 
Þar sem fjölskyldan eyddi mestum tíma í barnalandinu var kaffiterían mikið notuð en hún var rétt hjá. Þar er hægt að kaupa 
morgunmat, heitan hádegismat og kvöldmat, kaffi, te, bakkelsi og drykkjarvörur. Ef maður þreytist á kaffiteríunni þá eru tveir 
veitingastaðir til viðbótar um borð. Buffét veitingastaðurinn býður t.d. uppá morgunverðarhlaðborð, hádegis og 
kvöldverðarhlaðborð með miklu úrvali, s.s. sviðakjömmum. Ef maður ætti að benda á eitthvað til að skoða um borð í Norrænu 
þá eru það 24 stór verk eftir Birgi Andrésson sem eru orðin svo verðmæt að þau verða þar sennilega ekki til frambúðar. 
 
Við mælum með því að stoppa í Færeyjum á leiðinni til Íslands. Við gistum á tjaldstæðinu í Þórshöfn. Í Færeyjum gerðum við 
ýmislegt okkur til skemmtunar. Við gengum um Þórshöfn, skoðuðum Þinganes, Norðurlandahúsið, keyrðum á frábærum 
vegum um eyjarnar, fórum i sund í Klakksvík, ókum út í Kirkjubæ og fórum í ógleymalega siglingu á seglskútu þar sem við 
veiddum okkur til matar á sjóstöng. 
 
Við höfum bæði dvalið á tjaldstæðinu á Seyðisfirði en líka Hótel Héraði á Egilsstöðum sem hvoru tveggja var ágætt. Okkur 
finnst alveg ómissandi að fá hreindýraborgara á Búllunni á Egilsstöðum. Á leið til Reykjavíkur gistum við svo náttúrulega eina 
nótt í tjaldi á Hnappavöllum í Öræfasveit, sem er mekka klettaklifurs á Íslandi. 
 
Við mælum eindregið með því að prófa að sigla með Norrænu alla vega einu sinni þó að maður spari hvorki tíma né peninga 
á því  
 
 
 
 
Tenglar: 
http://www.smyril-line.is/ 
http://www.legoland.dk/ 
http://www.faroeislands.com/ 
http://www.svim.fo/ 
http://www.rockclimbing.com/routes/Europe/Iceland/Iceland/Hnappavellir/ 
 
 

 

http://www.smyril-line.is/
http://www.legoland.dk/
http://www.faroeislands.com/
http://www.svim.fo/
http://www.rockclimbing.com/routes/Europe/Iceland/Iceland/Hnappavellir/
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Nautnabelgur – Mexíkóskur kjúklingur – Erla Helgadóttir 
 
Það er nefnilega það, Sigfús heldur að ég lumi á einhverju góðu og 
þá er nú eins gott að reyna að standa undir væntingum.  
Matreiðslureynsla mín er eitthvað..örlítið lengri en Sigfúsar og svo 
er ég nokkuð dugleg að apa eftir öðrum. Kjúklingaréttinn sem ég 
ætla að gefa uppskrift að er auðvelt að útbúa og tekur ekki langan 
tíma í undirbúningi.  Þar sem margir eiga líklega birgðir af eplum 
eftir tínsluferð til Limburg læt ég fylgja með uppskrift að heitri 
eplaköku sem er bæði góð sem eftirréttur og með 
sunnudagskaffinu. En hér koma uppskriftirnar tvær: 
 
 
 

 
 
Mexíkóskur kjúklingur í sætri kryddsósu: 
 
Fyrir 4 
 
1 stór kjúklingur eða samsvarandi magn af kjúklingabitum. 
 
Sósa 
 

 4 msk. púðursykur 

 1½ msk paprikuduft 

 Salt eftir smekk 

 1½ tsk sinnep (ég nota yfirleitt „søde franske“) 

 ¼ tsk chiliduft 

 3 msk Worcestershiresósa 

 ½ dl hvítvíns- eða borðedik 

 1/1 dós niðursoðnir tómatar 

 1 dl. vatn 
 
Kjúklingurinn er hlutaður niður og bitunum raðað í eldfast mót.  Allt hráefni í sósuna sett í pott og látið malla rólega í ca. 15 
mínútur.  Sósan smökkuð til og hellt yfir kjúklinginn. Bakað í 200° C heitum ofni í 50-60 mínútur.  Uppáhaldsmeðlætið heima 
hjá mér eru brún hrísgrjón og hrásalat gert úr því sem til er í skápnum hverju sinni. 
 
Falin epli 
 
Rétturinn passar í eldfast mót sem er ca 25 cm í þvermál 
 

 4-5 epli flysjuð og skorin í 8-10 báta (eftir stærð) 
Eplunum raðað í eldfast mót og kanelsykri stráð yfir stungið í 150°C heitan ofn og látið malla í 15-20 mínútur 
 
Þeytið saman: 

 2 egg 

 115 gr sykur 
Blandið eftirfarandi saman við: 

 40 gr. hveiti 

 1 tsk lyftiduft 

 1 tsk vanilludropar 
 
Þegar eplin hafa mallað í ofninum í 15-20 mín. eru þau tekin út og ofninn stilltur á 180°C. Deiginu blandað varlega saman við 
eplin. 
Bakað við 180°C í u.þ.b. 30 mínútur.  
Borið fram með þeyttum rjóma eða góðum vanilluís (nema hvorttveggja væri!). 
 
Verði ykkur að góðu. 
 
Þar sem ég veit að Sigríður Jónsdóttir lumar á góðum uppskriftum skora ég á hana að gefa uppskrift í næsta Belg. 
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Auðbjörg mælir með..... 
 
....  Monschau jólamarkaðnum. Stutt að fara, rétt yfir landamærin til 
Þýskalands, fallegt umhverfi og mjög krúttlegur bær. Getur reyndar 
yfirfyllst af fólki og sjálfsagt þess virði að vera mættur í fyrrafallinu. 
Markaðurinn opnaði í upphafi aðventu og  lýkur 19. desember og er 
opinn föstudaga til sunnudaga, 11:00- 20:00. Annars segja mér 
kunngir að jólamarkaðurinn í Achen sé mun aðgengilegri, stærri og 
auðveldari aðkomu. Sá markaður er einnig opinn daglega fram á 
Þorláksmessu..... svo í því tilviki mæli ég að sjálfsögðu einnig með 
Achen og stefni þangað sjálf í aðventunni....... 
 
.... Chaudfontain spa-inu (http://www.chateaudesthermes.be/) sem 

er aðeins í klukkutímakeyrslu frá Brussel. Þarna er allt í boði sem hægt er að hugsa sér til að láta sér 
líða vel og slaka á í góðum félagsskap. Fyrir utan almenna spa-aðstöðu er í boði allra handa nudd og 
meðferðir til að bjarga því sem bjargað verður útlitslega séð, sjáiði til. Þá er á staðnum fínn 
veitingastaður og fyrir þá sem vilja meira en dagsferð, þá er hægt að gista í góðu yfirlæti á hótelinu, sem 
er á ágætu verði. Athugið samt að staðurinn er ekki ætlaður fyrir börn undir tólf ára aldri. 
 
.... strandbænum De Haan (http://www.dehaan.be/). Engin spurning yfir sumartímann að bruna á til De 
Haan á belgísku ströndina og njóta sólar, sjávar og sands. Þarna er bæði hægt að gista á tjaldstæði eða 
leigja huggulegt húsnæði í nágrenni strandarinnar. Þess utan bíður bærinn upp á fína veitingastaði, 
góða leikvelli og ef sá gállinn er á manni má jafnvel taka sporvagninn til Oostend og eyða einhverjum 
aurum þar í hreint ágætis verslunum. En jafnvel yfir vetrartímann er gaman að fara til De Haan þó ekki 
sé til annars en að fara í labbitúr á ströndinni og anda að sér fersku sjávarloftinu. 
 
..... De Nekker, íþrótta- og leiksvæðinu í Mechelen 
(http://www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/de_nekker/). Þvílíkt frábær aðstæða fyrir börn og fullorðna á 
ÖLLUM aldri. Hreint ævintýraland með leik- og klifurtækjum sem fær adrenalínið til að renna; hægt að 
fara á skauta, liggja á ströndinni (ok að sumri til), spila mini-golf, fara í go-kart .... sem sagt sitt lítið af 
hverju fyrir alla. 
 
....  Le Stockel Cinéma á Stockelsvæðinu. Bíósalurinn eins og maður vill hafa hann, nóg pláss, góð sæti 
og textaðar myndir í boði. Það má fyrst fara og fá sér að borða á t.d. Shake Hands veitingastaðnum og 
rölta síðan í bíó á eftir. Fín kvöldstund í boði á góðu verði. 
 
.... La Quincaillerie veitingastðanum/brasserí á Rue du Page, 45 í Ixelle (http://www.quincaillerie.be/). 
Skemmtilegur staður í skemmtilegu hverfi og afslappað andrúmsloft. Meira að segja hreint ágætt að 
borða og aðeins í boði réttir úr “hamingjusömu hráefni” sem allir geta snætt með góðri samvisku. 
 
 
Auðbjörg skorar á Sigurbjörgu Jónsdóttur (Sillu) fyrir næsta blað!  
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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.  

 
Aðventan í Brussel og nágrenni 
Íbúar Brussel þurfa ekki að fara svo langt til þess að upplifa skemmtilega 
jólastemmningu á aðventunni.  Í St. Catherine hverfinu í miðbæ Brussel er 
nokkuð stór jólamarkaður þar sem ríkir mikil jólastemning og kósíheit. Einnig er 
stutt að fara yfir til Þýskalands og Frakklands í aðventuferðir.  Eitt af því sem er 
svo skemmtilegt við að búa í Brussel er hveru stutt er að fara yfir landamærin 
til þessara tveggja landa og upplifa það sem þar er á boðstólunum.  Hér á eftir 
ætlum við að mæla með fimm stöðum til 
þess að komast í jólaskap á aðventunni.  
Þetta eru St.Catherine jólamarkaðurinn hér í 
Brussel, Monschau í Þýskalandi, Köln í 
Þýskalandi, Aachen í Þýskalandi og síðast 
en ekki síst París.  Bon apetit! 
 
Jólamarkaðurinn í St. Catherine er stærsti 
og þekktasti jólamarkaðurinn í Brussel.  Þar 
er hægt að kaupa ýmsan jólavarning, fá sér 
heitt vín og fara á skauta svo eitthvað sé 

nefnt.  Ef þið viljið komast í jólastemningu án 
þess að leggja á ykkur of langt ferðalag þá er St.Catherine markaðurinn góður kostur.  
Einnig er gaman að ganga yfir á Grand Place en þar er líka alltaf jólalegt á aðventunni. 
 
Köln í Þýskalandi er skemmtilegt að heimsækja á aðventunni.  Þar er jólamarkaður og allt 
sem slíku tilheyrir.  Það tekur rúmar tvær klukkustundir að keyra til Kölnar og nú er komin 
lest sem fer beint á milli borgarinnar og Brussel.  Sniðugt er að gista eina nótt einhvers 

staðar miðsvæðis í gamla bænum, rölta um 
miðbæinn, skoða hina frægu Kölnardómkirkju og njóta jólastemningarinnar í 
þessari fallegu borg. 
 
Aachen í Þýskalandi er í seilingarfjarlægð.  Það tekur einungis um einn og hálfan 
klukkutíma að keyra þangað. Í Aachen er mjög skemmtilegur jólamarkaður sem 
hefur allt sem slíkir markaðir hafa uppá að bjóða.  Sniðugt er að nýta ferðina til 
þess að versla þar sem verðlag í Aachen (og reyndar öllu Þýskalandi) er töluvert 
lægra en í Brussel. 
 
 
Í Monschau í Þýskalandi er sennilega einn þekktasti jólamarkaðurinn sem er í 
akstursfjarlægð frá Brussel.  Það tekur um einn og hálfan tíma að keyra þangað 

og því ekkert því til fyrirstöðu að fara í dagsferð ef því er að skipta.  Ferð til 
Muchau á aðvenntunni er eitt af því sem allir verða að upplifa alla vegana einu 

sinni á meðan dvölinni hér í Brussel stendur. 
 
Síðast en ekki síst er óhætt að mæla með aðventuferð til Parísar.   
París þarf náttúrulega ekki að kynna fyrir nokkrum manni, allir 
þekkja sjarma borgarinnar.  Það tekur okkur Brusselbúa eina 
klukkustund og tuttugu mínútur að ferðast til miðborgar Parísar í 
lest.  Rúma tvo klukkutíma tekur að keyra sömu leið.  París er 
tilvalin fyrir helgarferð á aðventunni.  Það er sérstaklega gaman að 
koma þangað á aðventunni þegar borgin skartar sínu fínasta  
jólapússi.  Það er t.d. hægt að mæla með heimsókn í Gallery 
Lafayette og skoða hinar mögnuðu jólaskreytingar sem þar eru 
settar upp fyrri hver jól. 
 
Njótið aðventunnar! 

               Monschau í Þýskalandi 

         Gallery Lafayette í París 

                        Jólamarkaðurinn í Köln í Þýskalandi 

Jólamarkaðurinn í St. Catherine í Brussel 

http://www.flowercarpet.be/
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Viðtal við Árna Snævarr á pressan.is um Brussel 
Ritsjóri Belgs rakst á athyglisvert viðtal við Árna Snævarr á 
Pressunni (www.pressan.is) frá því í sumar.  Árni þekkir Brussel 
ansi vel og því fróðlegt að sjá hverju hann mælir með að gera hér í 
borg.  Hér á eftir fer viðtalið góða: 
 
“Árni Snævarr býr í Belgíu: Brussel er borg með mörg andlit 
Árni Snævarr starfar sem upplýsingafulltrúi Sameinuðu þjóðanna. 
Hann býr núna í Brussel en hefur áður búið í Kosovo og í 
Frakklandi. 
„Sjarmi Brussel liggur fyrst og fremst í sjarmerandi blöndu af 
flæmskum og frönskum áhrifum“, segir Árni Snævarr sem búið hefur 
í Brussel í nærri sex ár. Hann segir borgina hafa mörg andlit og 
bjóða upp á margskonar afþreyingu. 

 
Árni, sem starfar sem upplýsingafulltrúi hjá Sameinuðu þjóðunum, segir enga ástæðu fyrir ferðalanga sem koma til 
Brussel í einkaerindum að staldra við í „Evrópu-hverfinu“ nema viðkomandi hafi sérstakan áhuga á gler- steypu- og 
stálkössum og auðum götum um kvöld og helgar. Mun skemmtilegra sé að halda á önnur mið. Gefum Árna orðið: 
 
Hjarta Brussel slær án nokkurs vafa á Grand Place – Miklatorgi sem er verðskuldað á heimsminjaskrá UNESCO. 
Íburðurinn á torginu er mikill og verðið á bjórnum eftir því. 
 
Það er ekki síður skemmtilegt að fá sér einn á stað frá seinni hluta nítjándu aldar Le Cirio, Rue de la Bourse 18.   
Fyrir þá sem vilja kynnast dæmigerðum belgískum mat er upplagt að fara á Aux armes de Bruxelles og gæða sér á 
kræklingum, frönskum og bjór sem er nánast þjóðarréttur Belga. 
 
Franskar eru eins og flestir vita ekki frönsk uppfinning heldur belgísk.  Hér og þar um borgina leynast litlar sjoppur 
sem selja franskar og nánast ekkert annað og við þær bestu myndast langar raðir.  Þeir sem vilja leggja meiri áherslu 
á fjölbreyttan matseðil að frönskum sið geta rölt yfir á Petit Boxeur, rétt hjá la Bourse – Kauphöllinni. Þar ríkja þær 
systur rólegheit og rómantík. Petit Boxeur er steinsnar frá St. Géry en þar þverfótar ekki fyrir matsölustöðum og 
knæpum og væri að æra óstöðugan að telja allt upp en mikið fer fyrir tælenskum og víetnömskum stöðum. Gæðin 
aukast þegar nær dregur St. Catherine torginu sem er sannkallað gósenland fyrir þá sem girnast fisk og aðrar 
sjávarafurðir.  Bestur er víst Francois en hann er ekki ódýr og það borgar sig að panta borð. 
 
Fyrir þá sem vilja versla er aðalverslunar/göngugata borgarinnar Rue Neuve en smartari fatabúðir eru á Rue Antoine 
Dansaert, nærri Kauphöllinni og þar eru líka belgískir hönnuðir allt í kring. Það er svo skylda að fá sér einn gráan á 
L´Archiduce, stað sem hefur ekki breyst í sex áratugi og þar að auki opinn langt fram á nætur. Látið dyrabjölluna ekki 
fæla ykkur frá.  
 
Það kostar ekki mikið að labba eða taka leigubíl í áttina að Place de Chatelain. Þar er mjög skemmtilegur markaður 
á miðvikudögum og allt fullt af kaffihúsum og matsölustöðum. Ég læt nægja að nefna tvo: Gömlu járnvöruverslunina 
La Quincaillerie upp á kúlheit, stemningu og ágætan mat og La Canne en ville upp á notalegheit og afbragðs mat. 
Einnig er upplagt að labba um hverfið og skoða hús í Art Nouveau stíl og ekki missa af safninu á heimili arkitektsins 
Victor Horta. 
 
Annað hverfi sem býður upp á skemmtilega stemningu er í kringum Place Boniface. Þar er fullt af veitingastöðum, 
t.d. Bélgo Belge með fjölbreyttum matseðli. Síðan er labbað fyrir horn og þá er maður kominn í Matongé – Afríku 
hverfið - og engu líkara en maður sér kominn alla leiðina til Kongó. 
 
Bestu söfn Brussel eru svo á svokölluðu Monts des Arts og ber hæst glænýtt safn tileinkað belgíska súrrealistanum 
Magritte. Á sömu slóðum er Bozar-menningarsetrið og sama má segja um Kongunglega listasafnið. Rétt hjá Brussel 
í Louvain la neuve er svo nýtt Tinna-safn og er auðvelt að komast þangað í lest. 
 
Að öðru leyti má benda á þennan ágæta vef belgísku ferðaþjónustunnar til að skipuleggja heimsókn til Brussel: 
http://www.opt.be/accueil/en/index.html.  Eins má finna fínar uppástungur varðandi næturlíf og fleira á þessari síðu 
hér: http://www.guardian.co.uk/travel/2000/jul/09/observerescapesection11  

http://www.pressan.is/
http://www.opt.be/accueil/en/index.html
http://www.guardian.co.uk/travel/2000/jul/09/observerescapesection11
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Myndsasíðurnar -  Eplatínsluferð Íslandsfélagsins – Myndir tók Sigfús Þ. Sigmundsson 
 

Sunnudaginn 10. október var farið í haustferð Íslandsfélagsins.  Að þessu sinni fórum við á ekru í 
Nieuwereren, við Limburg (um klukkutíma keyrsla frá Brussel) og tíndum saman epli.  Félagið stóð fyrir 
ferð á sama stað árið áður og tókst það svo vel til að ákveðið var að endurtaka leikinn í ár.   Um opnan 
dag er að ræða hjá eplafyrirtækinu/eplabóndanum "Fruitsnacks" þar sem fólki bauðst að tína epli að vild 
og var kostnaðurinn einungis €0.50 á hvert kíló.   Á staðnum var hægt að láta pressa eplin fyrir sig og fá 
þannig ferskan epladjús með sér heim.  Blíðskaparveður var þennan fagra haustdag eins og eftirfarandi 
myndir sýna: 
 
 
 

            
         Feðgarnir Andri og Mikael leika sér í sólinni                              Andri einbeitti sér meira að sólbaðinu en eplatínslunni... 

 
 

  
 Krakkarnir voru ákaflega dugleg að fylla kassana af eplum                  Eftir dugnaðinn á akrinum settist hópurinn niður og fékk sér í gogginn. 

 


