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Guðsþjónusta á Pálmasunnudag
Guðsþjónusta verður í kirkju hinnar heilögu
þrenningar (mótmælendakirkjunni), 5 rue
de la Congrégation, Luxembourg, næsta
Pálmasunnudag, sem ber upp á 20. mars, kl.
14.00.

Í þessu blaði:

Sunnudagaskóli verður fyrir börnin.
Kaffi eftir guðsþjónustu, staður tilkynntur
síðar. Vinsamleg tilmæli, allir komi með kökur
eða meðlæti.

Sr. Sigurður Arnarson, sendiráðsprestur í
Lundúnum predikar.

Kirkjunefndin

Þorrablót
VIÐ BLÓTUÐUM ÞORRANN HRESSILEGA !
Vonandi eru flestir ánægðir með þorrablótið okkar og gaman að heyra að margir hafi dansað af
sér skóna!
Andrea Gylfadóttir söng sig inn í hjörtu allra og svo héldu Snillingarnir uppi mikilli stemningu
langt fram á nótt.
Leikklúbburinn Spuni var með stórkostlega sýningu sem kom öllum blótsgestum í opna skjöldu
og oft virtist sem gestir vissu ekki hvert þeir áttu að líta, svo mikil var fjölbreytnin og stemningin
í sýningu þeirra. Frábært framtak Spuni.
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Veislustjórn var í öruggum höndum Lárusar Sigurðssonar. Kokkurinn, Snæbjörn Kristjánsson og
tilvonandi eiginkona hans, Nicky, sáu um matinn á þorrablótinu sem þótti einstaklega góður og
ekki þótti verra að fá loksins “sviðakjamma.” Hjálparhellur við undirbúning voru þær Björg,
Sigga, Viktoría og Hanna.
Happdrættisvinningar voru mjög veglegir að þessu sinni og þakkar stjórnin, Iceland Express,
Icelandair og Air Atlanta, kærlega fyrir.
Til að gera góða veislu betri, þarf fullt, fullt, af góðu fólki og mikið starf er að baki. Stjórnin
þakkar öllum sem komu að undirbúningi og framkvæmd þorrablótins kærlega fyrir frábæra hjálp
og aðstoð.
Stjórnin

Á döfinni:
•
•

100 % Hitt með Helgu Braga
Því miður verður ekkert af sýningu Helgu Braga á leikritinu 100 % Hitt, þann 5. mars eins og áður
auglýst. Leikkonan hefur tilkynnt forföll, þrátt fyrir langan aðdraganda að komu hennar.
Stjórn FÍL harmar aflýsinguna en vill koma á framfæri þakklæti til þeirra sem aðstoðuðu við þá
undirbúningsvinnu sem hafin var.

•
•

Íslenskuskólinn, sjá
nánar bl.s. 3.
Tónleikar Emiliönu
Torrini, 23. mars, sjá
bls. 3
Guðsþjónusta 20. mars
Myndlistasýning
Kristins G.
Jóhannssonar, sjá nánar
á bls. 3.
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Heimilishornið
Önd “Orange”
800 gr. andabringur
olía til steikingar
salt og pipar
Skerið rákir í fituhliðina á bringunum.
Steikið bringurnar með fituhliðina niður
þar til hún er orðin gullinbrún og stökk.
Snúið bringunum við og steikið áfram í
um 1 mín. Kryddið með salti og pipar.
Takið af pönnunni og setjið inn í heitan
ofn. Eldið við 90° C í 10 – 15 mín., eða
eftir þykkt bringnanna. Berið fram með
basil-kartöflumús og appelsínusósu.
Basil-kartöflumús
Bökunarkartöflur
60 gr. smjör
½ dl rjómi
½ búnt basil, fínsaxað
salt og pipar
Sjóðið kartöflurnar, afhýðið þær og
merjið í kartöflupressu. Bætið smjörinu

Spuni
og rjómanum út í heitar kartöflurnar og
hrærið þar til allt hefur blandast vel
saman. Bætið þá basil saman við og
bragðbætið með salti og pipar.
Appelsínusósa
1 dl rauðvín
5 dl nautasoð frá Jarðgulli (ekta soð
lagað úr beinum). (Eða góðir
nautateningar!).
2 msk appelsínumarmelaði
1 msk Grand Marnier
salt og pipar
Látið rauðvínið sjóða niður um
helming. Blandið soðinu saman við og
látið sjóða áfram niður um 1/3. Bætið
þá marmelaði og Grand Marnier út í og
bragðbætið með salti og pipar.

Leikklúbburinn Spuni vill þakka
stórgóðar undirtektir á leiksýningu
hópsins, Ópera, á þorrablóti félagsins
29. janúar s.l.. Gamlir og nýjir, aldnir
sem ungir spunalingar tróðust út um
allan sal og “léku sér” hvar sem pláss
var! Við skemmtum okkur konunglega
og vonum að þið hafið gert hið sama.
Við viljum þakka öllum þeim sem á
einhvern hátt komu að uppsetningu
leiksýningarinnar, með vinnu eða
fjárframlögum, kærlega fyrir. Án
hjálpfúsra handa væri lítið hægt að
framkvæma. Svo bíðum við spennt eftir
fyrstu útsendingu útvarpsstöðvarinnar
FÍLUNNAR!!
Hehe...

(Gestgjafinn, Partýblað 2004).
Kærar kveðjur frá stjórn og meðlimum
Spuna.
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Iceland Express á Frankfurt-Hahn
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Karlmenn og þvottavélar

Iceland Express tilkynnti í byrjun febrúar nýjan áfangastað,
Frankfurt-Hahn. Félagið mun fljúga í sumar frá 21. maí til 17.
september. Flogið verður þrisvar í viku, þriðjudaga, miðvikudaga
og laugardaga. Fyrir okkur hér í Luxembourg er þetta bara
frábært því auðvelt er að komast til Frankfurt Hahn á bíl eða í
rútu hjá easy-by-coach. Easy-by-coach fer níu sinnum á dag til og
frá flugvellinum og er hægt að kaupa miða í rútuna á netinu og
um borð hjá Iceland Express.
Nánari upplýsingar um flug, verð og laus sæti á
www.icelandexpress.de.
Pöntun á rútumiðum á www.easybycoach.com.

Einn daginn fékk eiginmaðurinn skyndilega þá köllun að fara að
sinna heimilisstörfunum og í einhverju bjartsýniskasti ákvað hann
að þvo stuttermabolinn sinn. Hann var varla kominn inn í
þvottahús þegar hann kallaði á mig; "Á hvaða stillingu set ég
þvottavélina elskan?"

Íslenskuskólinn - vorönn

Tónleikar

Íslenskukennslan hefst að nýju,
í Verainsbau í Godbrange,
þriðudaginn 1. mars.

Ný útgefin plata Emiliönu Torrini, Fisherman´s Woman, hefur
hvarvetna fengið mjög góðar viðtökur. The Sun, lang útbreiddasta
dagblað Bretlands segir:

Sérstök athygli er vakin á
breyttum kennslutíma.
Kennslan hefst kl. 13.30 til
15.30.
Börnunum er skipt í tvo hópa.
Í yngri hópnum eru 5-7 ára
börn og í eldri hópnum eru 810 ára börn. Báðum hópunum
er kennt á sama tíma.
Foreldrar eru vinsamlegast
beðnir um að skrá ný börn í
íslenskuskólann á netfanginu
bruin@islandus.net. Þar þarf
að koma fram nafn barnsins,
fæðingardagur og ár,
heimilisfang og sími, ásamt
nöfnum foreldra.
Til viðbótar er einnig gott að fá
upplýsingar um systkini t.d.

vegna Umferðarskólans.
Íslenskukennsla barna
félagsmanna, er foreldrum að
kostnaðarlausu.
Börnin eiga að mæta með
möppurnar sínar frá haustönn
og ný börn með pennaveski
og eina möppu.
Kennt verður eftirfarandi
daga:
1. mars
8. mars
15. mars
22. mars
12. april
19. apríl
26. apríl
Kennarar:
Elísabet Sigurðardóttir
Elín Dröfn Valsdóttir
Eva Hrönn Jónsdóttir
Herdís Þórisdóttir
Stjórnin

"Það fer eftir því hvað stendur á bolnum," kallaði ég til baka.
"Húsasmiðjan!" Gargaði hann......
Og svo segja karlmenn að ljóskur séu heimskar..........

"The Icelandic/Italian singer´s hushed, folky, innocent new
collection will shurely rank as one of the year´s most beautiful
releases. / Each delicate note hangs in the air like a freezeframed
raindrop - the simple, sparse arrangements providing a perfect
backdrop to her affecting vocals."
Emiliana mun fylgja útgáfu plötunnar eftir með tónleikaferð um
Evrópu
og
hún
verður
hér
í
Botanique
tónleikahöllinni miðvikudaginn 23. mars kl. 20:00. Hægt er að
kaupa miða á tilvitnaðri heimasíðu:
http://www.cirque-royal.org/index.asp?
id=628711212200312155602566&eventid=8109109772004
12075512122
http://www.emilianatorrini.com/

Myndlistarsýning Kristins G. Jóhannssonar um páskana
Kristinn G. Jóhannsson (1936) nam myndlist á Akureyri í Reykjavík
og Edinburgh College of Art, Skotlandi.

hvoru tveggja í senn, kvikulan gróður jarðarinnar og óravíddir
blámóðunnar sem speglast í lögmálum myndflatarins.

Hann hélt fyrstu málverkasýningu sína 1954, aðeins sautján ára að
aldri. Allar götur síðan hefur hann verið virkur á sýningarvettvangi
jafnframt því að starfa sem skólastjóri, ritstjóri og pistlahöfundur
m.m..
Hann leitar fanga í fíngerðar lífæðar náttúrunnar milli þess sem
hann dregur upp svipmiklar myndir af mannlífinu og húsunum í
bænum.
Undanfarið hefur bilið minnkað milli þessara ólíku sjónarhorna,
nálægðar og fjarlægðar, þau kallast æ meira á þannig að skynja má

Yrkisefni Kristins eru tré, runnar, loft og vindar á heimaslóðum
hans, hæðir og brekkur og blámi vatnsins.
Frekari upplýsingar: www.artak.strik.is
Sýningin opnar 22. mars klukkan 18:30 í Santa Fe Gallerý, LTCB
Building, 2, rue Edmund Reuter, L-5326 Contern.
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Kæru ritstýrur, Matthildur og Guðbjörg
Það var ánægjulegt að fá þær fréttir að Iceland Express hefur í huga að fljúga frá Keflavík til Hahn flugvallar í Hunschruck, næsta vor. (Til
Luxembourgar hefði verið fínt). Þetta verður velkomið meðal okkar svo og íslendinga sem búa í miðhluta Evrópu, sem og öðrum farþegum
eins og þjóðverjum sem koma í þúsundatali til Íslands. Fram að þessu hefur verið notast við flug frá Hahn til Standsted flugvallar (London
Standsted) frá Frankfurt, Kaupmannahöfn eða Amsterdam og allur dagurinn farið í ferðalagið til Keflavíkur sem annars myndi taka 4-5 tíma í
beinu flugi, með ferðum til og frá flugvelli. Vonandi er okkar rúmlega 6 ára bið eftir beinu flugi til Íslands senn á enda !!
Mér hefur verið sagt að það sé um 8-9 milljónir manna sem búa á svæði kringum Luxembourg ef dreginn er radíuslína og miðað við rúmlega
klukkutíma keyrslu (Belgia, Holland, Frakkland og Þýskaland) frá Lux.. Flugvöllurinn Hahn fellur inn í þennan ramma en rúma klukkustund
tekur að keyra til Hahn frá Luxembourg .
Ég læt til gamans fylgja með bréf, sem ég skrifaði í reiði og örvæntingu út af þessari ákvörðun Flugleiða um að leggja niður flug til Luxembourgar til þáverandi samgöngumálaráðherra, Halldórs Blöndals, þann 27. október 1998 og svar bréfið frá honum 12. janúar 1999. Ég vona
að lesendur Brúarinnar hafi ánægju að þessum lestri, og gaman væri að heyra álit annarra á þessu málum.
Með kærri kveðju
Agnar Br. Sigurvinsson
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Félag Íslendinga í
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Stjórn Félags Íslendinga í Luxembourg 2004-2005
Matthildur Kristjánsdóttir, formaður, 787 0771, 021 142 060, fil@islandus.net
Guðbjörg Steinarrsdóttir, ritari, 365 163, 091 637 888, fil.ritari@islandus.net
Díana Kristjánsdóttir, gjaldkeri, 2636 2419, 091 552 137, fil.gjaldkeri@islandus.net
Erna Elvarsdóttir, meðstjórnandi, 2674 5578, 021 306 871, erna@islandus.net
Þóra Karlsdóttir, meðstjórnandi, 2694 5105, 021 501 117, thora@islandus.net
Jóhann Örn Arnarson, varamaður, 341 882, 021 266 747, joi@islandus.net

Association des Islandais à Luxembourg
12 enner der Heardchen
L-6170 Godbrange

Stjórn Kirkjunefndar 2004-2005

Umsjón fréttablaðs:
Matthildur Kristjánsdóttir
Guðbjörg Steinarrsdóttir
bruin@islandus.net

Eyjólfur Hauksson, formaður, 768 545
María Huesmann, 358 556
Sólveig Stefánsdóttir, 789 341
Agnar Sigurvinsson, 435 183
Sigurður Kristinsson, 787 710

BGL: LU62 0030 0379 1724 0000
Gjalddagi félagsgjalda er 1. apríl

Stjórn leikklúbbsins Spuna
Bryndís Kristjánsdóttir, formaður, 341 882, spuni@islandus.net
Stella Jóhannesdóttir, ritari, 357 064, stella26@pt.lu
Katrín Ásgrímsdóttir, gjaldkeri, 2678 0257, spuni.gjaldkeri@islandus.net

Stjórn Íslandsdeildar Bazaar International í Luxembourg
Hrefna Einarsdóttir, formaður, 355 443
Bergdís Kristinsdóttir, gjaldkeri

Íslenskuskóli Félags Íslendinga í Luxembourg
Elísabet Sigurðardóttir
Herdís Þórisdóttir

www.islandus.net

Félagsgjöld Félags Íslendinga í Luxembourg
Félagsgjöld eru € 40 á mann eða € 80 á hjón. Eindagi félagsgjalda er 1. apríl.
Vinsamlegast greiðið félagsgjöld á bankareikning félagsins. Reikningur hjá BGL númer
LU62 0030 0379 1724 0000, setjið nafn greiðanda sem tilvísun..

Litlu dálkarnir
Smáauglýsingar
Myndlist
Fríða Rögnvaldsdóttir,
myndlistarkona, er tilbúin að
koma og sýna myndir sínar hér
í Luxembourg.
Nánar auglýst síðar.
Fríða Rögnvaldsdóttir
Ægisvellir 4
IS-230 Keflavík
354 421 4551
354 867 8400
frax@gi.is
www.frida-r.com

Símaskrá
Breytingar
Ásgeir Ásgeirsson
Guðný Styrmisdóttir
asaflug@yahoo.com

Fanný Kristinsdóttir
Patrick Welter
Gsm F: 091 551 221
Gsm P: 091 650 999
patrickwelter@internet.lu
Páll Þormóðsson
30 im Gringert
L-6187 Gonderange
palli@vonet.lu
Sigurbjörn Guðmannsson
Christine Julia Wirtz
9 rue de Godbrange
L-6118 Junglinster
Sími: 2678 2322

Nýjir meðlimir
Hjördís Ingvarsdóttir
Alain Merker
46 rue Scheiffeschgaard
L-5413 CANACH
Sími: 2635 0832
Gsm: 021 232 686

Egill Reynisson
Vala Björg Arnardóttir
8 rue de la Source
L-6998 HOSTERT
Sími: 2694 5378
Gsm V: 021 674 427
egillr@hotmail.com
valaarn67@hotmail.com
vala@pt.lu
Ingi Karl Ingólfsson
Ragnhildur Guðmundsdóttir
8 rue Hondsbreck
L-5835 ALZINGEN
Sími: 2636 2899
Gsm I: 021 199 535
Gsm R: 021 198 856
ingi@landsbanki.lu
rguðmundsdottir@hotmail.com

Þorsteinn Elton Jónsson
Maryse Wagner Jónsson
98 rue Prince Henry
L-7230 HELMSANGE
Sími: 336 783
Gsm: 091 184 617
steinilux@gmail.com

Fæðingar
Annette Ziel og Ari A.
G u ð m a n n s s o n e i gn u ð us t
dótturina Claudia Aurelia þann
16. janúar. Hún var 3100 gr
og 50 cm.
Við óskum þeim til hamingju.
Ragnhildur Guðmundsdóttir og
Ingi Karl Ingólfsson eignuðust
soninn Guðmund Thor þann
11. febrúar. Hann var 3720 gr
og 52 cm.
Við óskum þeim til hamingju.
Sigríður Bjarkadóttir og
Sigurður Kristinsson eignuðust
soninn Aron Bjarka þann 21.
janúar. Hann var 4040 gr og 54
cm.
Við óskum þeim til hamingju.

Atvinna óskast
Er nýfluttur til Luxembourgar.
24 ára gamall karlmaður óskar
eftir vinnu, duglegur og
orkumikill. Ýmsu vanur.
Matti í síma 061 692 806.

