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Meðal klúbba sem Borgarbókasafnið býður upp á er Star Wars-klúbbur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sprenging
í klúbbastarfi
starri@frettabladid.is

Klúbbastarf Borgarbókasafnsins
í Reykjavík er að fara í gang þessa
dagana en það hefur heldur
betur slegið í gegn hjá börnum og
unglingum.
Fyrsti klúbburinn sem stofnaður var á síðasta ári var Animeklúbburinn sem varð fljótt vinsæll.
Jafnt og þétt hafa bæst við fleiri
klúbbar og í haust verða sjö mismunandi klúbbar í boði fyrir börn
og unglinga. Klúbbarnir eru starfræktir eftir skóla, eru ókeypis og
krefjast ekki skyldumætingar sem
hentar mörgum vel.
Margt spennandi í boði
Klúbbar Borgarbókasafnsins henta
sérstaklega vel fyrir krakka sem
eru ekki í miklum skipulögðum
frístundum eða hópstarfi eftir
skóla og þar hafa margir fundið
vettvang fyrir áhugamál sín.
Meðal klúbba sem eru í boði má
nefna Anime, Harry Potter, Star
Wars, Stranger Things, bókaklúbb,
leiklistarklúbb og föndurklúbb.
Umsjónaraðilar klúbbanna eru
bæði starfsfólk safnanna en einnig félagasamtök eins og Íslenska
myndasögusamfélagið sem heldur
utan um Anime-klúbbana.
Skráning er hafin á borgarbokasafn.is þar sem má finna nánari
upplýsingar. n
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Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir og Katrín Rós Gýmisdóttir eru strax búnar að ákveða að fara aftur á námskeiðið í Vatíkaninu á næsta ári. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Á mósaíknámskeiði í Vatíkaninu

Vinkonurnar Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir og Katrín Rós Gýmisdóttir fóru á heldur óvenjulegan stað á mósaíknámskeið í sumar. Staðurinn sem varð fyrir valinu hjá þeim stöllum
var sjálft Vatíkanið í Róm á Ítalíu. Þær hafa ákveðið að fara aftur á næsta ári. 2
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Það verður að teljast skrýtin hugmynd en ansi áhugaverð að ákveða
að velja Páfagarðinn í Róm sem
stað til að fara á mósaíknámskeið
en Vatíkanið, þar sem höfuðstöðvar kaþólsku kirkjunnar eru, varð
niðurstaðan hjá þeim Guðbjörgu
Ósk og Katrínu.
En hver skyldi hafa verið
kveikjan að því að þær völdu
Vatíkanið til að sækja námskeið í
mósaíkgerð?
„Katrínu langaði að fara til Ítalíu
á mósaíknámskeið og þar sem
ég hef búið lengi á Ítalíu og tala
ítölsku var ég sett í að reyna að
finna það. Það voru nokkrar borgir
sem komu til greina en okkur
fannst Róm spennandi enda afar
falleg borg, reyndar líka stutt frá
þar sem ég bý. Við gerðum okkur
ekki grein fyrir því strax að þetta
námskeið væri í Vatíkaninu. Við
völdum þetta námskeið af því að
okkur fannst vera mesti sveigjanleikinn á því. Það var ekki vegna
þess að það var haldið í Vatíkaninu
enda föttuðum við ekki strax
að það væri haldið þar,“ segir
Ósk, sem var búsett í nokkur ár
á Sardiníu fyrir rúmlega þrjátíu
árum síðan en flutti aftur til Ítalíu
í fyrra og býr í litlum bæ á Amalfiströndinni sem heitir Maiori.
En af hverju mósaíknámskeið?
„Katrín átti hugmyndina. Hana
hefur langað að læra hitt og þetta
í listum og hún hafði einhvern
sérstakan áhuga á mósaík. Ítalir er
mjög framarlega í mósaíkgerð og
af því að Katrín ætlaði að heimsækja mig á Ítalíu var tilvalið að slá
þessu tvennu saman og taka þetta
námskeið á Ítalíu enda held ég að
það sé ekki hægt að læra mósaík
á Íslandi,“ segir Ósk en mósaík er
mynd sem er sett saman úr litlum
mislitum flísum úr steini, gleri eða
brenndum leir sem mynda eina
heild.
Aftur á sama stað á næsta ári
Þær vinkonur ákváðu að taka viku
námskeið í mósaíkgerð hjá konu
í Vatíkaninu en hún er ein þeirra
sem eru með vatíkanskan ríkisborgararétt. Vatíkanið er sjálfstætt
ríki og það minnsta í öllum heimi.
Konan sem kenndi þeim er fædd
og uppalin í Vatíkaninu en faðir
hennar vann sem verkfræðingur í
ríkinu.
„Við tókum viku námskeið hjá
Savelli Arte e Tradizione en svo
er hægt að bæta ofan á það og við
erum þegar búnar að ákveða að
fara aftur á sama stað á næsta ári
og ætli þetta verði svo ekki bara
árlegur viðburður. Okkur fannst
þetta æðislegt og auðvitað var það
svolítið sérstakt að vera í Vatíkaninu. Skólinn þar sem námskeiðið
er haldið er í senn verslun og miðstöð fyrir ferðir og fleira. Þar voru
meðal annars til sölu verk eftir
kennarann okkar sem er nokkuð
þekkt sem mósaíklistakona. Það
var mikið að gerast þarna en við
vorum bara tvær á þessu mósaíknámskeiði. Við héldum að við
værum að fara á námskeiðið með
einhverjum hópi en það var ansi
notalegt að vera bara tvær með
kennaranum,“ segir Ósk.
„Við vorum alltaf mættar um
klukkan 10 á morgnana og vorum
til tvö, þrjú eða fjögur. Maður þarf
svolítið að velja hvenær hætt er í
mósaíki. Þetta þarf að vinnast í
réttri röð og maður þarf að passa
upp á að klára suma hluti á vissum
tímum,“ segir Ósk en námskeiðið
fór allt fram á ítölsku. „Okkur var
sagt að kennarinn talaði ensku en
þegar á hólminn kom var konan
ekki vel mælandi á ensku og hún
veigraði sér kannski við því af því
að hún gat talað við mig á ítölsku
og ég túlkaði fyrir Katrínu.“
Ósk segir að þær hafi lært tvær
mismunandi tegundir. „Ég kann

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

Vinkonurnar Katrín og Guðbjörg Ósk með mósaíkkennara sínum í Vatíkaninu. 
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gert mósaík núna. Við fengum
upplýsingar og kennslu í grunnvinnunni en að sjálfsögðu getum
við lært meira og betrumbætt
okkur,“ segir Guðbjörg Ósk.
Katrín með hamarinn á lofti að höggva steina á mósaíknámskeiðinu.

Við erum þegar
búnar að ákveða að
fara aftur á sama stað á
næsta ári og ætli þetta
verði svo ekki bara
árlegur viðburður.
Okkur fannst þetta
æðislegt og auðvitað var
það svolítið sérstakt að
vera í Vatíkaninu.
Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir

nú ekkert rosalega vel að segja frá
þessu. En til að mynda þá gerir
þú mynd á plötu en þú þarft að
hugsa myndina þannig að hún
snýr öfugt. Þú veltir henni svo af
plötunni á aðra plötu. Þú þarft því
alltaf að hugsa hvernig bakhliðin
lítur út því þú sérð hana ekki.
Maður þarf að passa upp á að snúa
steinunum þannig að betri hliðin
snúi niður. Það er svolítið skrýtið
að vinna þannig því ljótari hliðin
snýr að manni.
Tímarnir voru mjög frjálsir.
Kennarinn sagði okkur bara að
klára ákveðið verk yfir daginn
og halda svo áfram daginn eftir.
Það skapaðist ótrúlega gott andrúmsloft á þessu námskeiði, eins
konar hugleiðsla og ró að sitja og
höggva til steina og raða saman.
Mér fannst við læra mjög mikið og
núna veit maður algjörlega hvað
þetta snýst um. Við gætum alveg

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Mósaíkmynd
í smíðum hjá
Guðjörgu á
námskeiðinu í
Vatíkaninu.

Var á torginu þegar reynt var að
ráða páfann af dögum
Spurð hvort þær stöllur hafi náð að
berja Frans páfa augum í vikudvöl
sinni í Vatíkaninu segir Ósk: „Jú,
við náðum aðeins að sjá hann. Á
miðvikudagsmorgnum er hann
alltaf í litlu afmörkuðu rými á
Péturstorginu. Þar er öryggisgæslan gífurleg en fólki gefst kostur á
að sjá aðalmanninn í einhverja
tvo til þrjá klukkutíma á miðvikudagsmorgnum. Fólk fer í biðröð
til að fá að hitta hann. Við gerðum
það ekki en sáum hann tilsýndar,“
segir Ósk, sem var stödd á Péturstorginu árið 1981 þegar reynt var
að ráða Jóhannes Pál páfa annan af
dögum. „Ég var á torginu þennan
dag. Það var þegar í stað rýmt en
ég kom svo aftur þangað daginn
eftir,“ segir Ósk, sem er strax orðin
spennt að fara aftur á mósaíknámskeiðið í Vatíkaninu á næsta ári
með Katrínu og þá ætla þær jafnvel
að búa í skólanum innan veggja
Vatíkansins. n
Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

ÚTSALAN
ER Í FULLUM GANGI
ÚTSÖLUBOMBUR! 50% AFSLÁTTUR

9” panna

3 bolla kaffikanna

Matarsett fyrir einn

Áður: 2.990,-

Áður: 6.990,-

Áður: 3.990,-

Nú: 3.495,-

Nú: 1.495,-

Ferðaglös 2 stk

Nú: 2.345,Áður: 4.690,-

Nú: 1.995,-

Destination Kitchen Set 24
Ferðasett fyrir fjóra

Nú: 6.995,Áður: 13.990,-

Halulite Minimalist
0,6L pottur og skaffall

Glæsilegt pottasett

Nú: 9.495,-

Nú: 3.995,-

Áður: 18.990,-

Áður: 7.990,-

Barnaleggings

Nú: 4.295,Áður: 8.590,Barnabolur

Nú: 4.295,-

Icebreaker ullarfatnaður
í barnastærðum
fyrir 2–14 ára

Áður: 8.590,-

ÚTSÖLUBOMBA!

50% AFSLÁTTUR

AFSLÁTTARBORÐIN
VERÐA Á SÍNUM STAÐ!

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-18

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Heilsuvörur

Þjónusta

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Búslóðaflutningar

7/2022 óekin VW ID5 GTX 4x4 300
hö. rafmagnsbíll Eigum nokkra liti
til afhendingar strax. 77 kWh batterí
uppgefin drægni 493 km. Í vetur
fellur niður ívilnun stjórnvalda á
rafmagnsbíla. Nú er tækifæri að
ná í bíl áður en þeir hækka um 1.5
milljón í verði ! Verð: 8.590.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílar til sölu

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsnæði

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Til bygginga
Húsnæði í boði

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

TIL LEIGU Í AUSTURHLÍÐ 14,
105 REYKJAVÍK.
Ný 2ja herb. 74 fm íbúð á
fyrstu hæð í fjölbýli ásamt 8,4
fm geymslu og sér bílastæði
í bílakjallara. Leigist aðeins
reglusömu fólki 60 ára, eða eldra.
Fallegt og rólegt hverfi.
Fyrispurnum svarað á
husfelagið.austurhlid@gmail.com

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994
Getum bætt við okkur utan
og innanhúss málningarvinnu.
runarmurari.is S. 7743800

SUBARU FORESTER LUX+
2017

Spádómar

Ek. 51 þ. km, upphækkaður,
webasto miðstöð, sóllúga, leður,
hiti í sætum og stýri, krókur, nelgd
vetrardekk, nýlegar bremsur, 2
ryðvarinn. Verð: 3.890 þ., s. 6918297.

Bátar

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

NÝKOMIÐ BANKIRAI
HARÐVIÐARPALLAEFNI
21X145MM VERÐ 1.950 KR
METERINN

Geymsluhúsnæði

slétt beggja megin, ofnþurrkað.
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar.
Harðviður til húsbygginga. Sjá
nánar á vidur.is Vatnsklæðning
21x125mm, panill 10x85mm,
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100)
Eurotec skrúfur, Penofin og
Armstrong Clark harðviðarolíur.
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230,
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Keypt
Selt
Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

