
  

Spurning mánaðarins: 
Hver fann upp pitsuhjólið? 

Sumarmál: „Segja má að 
næstum allir alþjóðlegir 
kristnir hátíðisdagar eigi sér 
einhverjar rætur í eldri 
veraldlegum hátíðum.“ 

07. tbl. 2022 

Litli Hver 
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Bratti klúbbfélaginn 

Litli HverÚtgefandi: Klúbburinn Geysir. Framkvæmdastjóri: Þórunn Ósk Sölvadóttir. Þeir sem unnu 

þetta blað: Helgi Halldórsson, Kári Ragnars, Benedikt, Sigga Nanna, Fannar, Heiða, Óðinn, Fia Andrea. 
Heimilisfang: Skipholt 29. Sími: 551-5166, tölvupóstur kgeysir@kgeysir.is 
www.kgeysir.is. Facebook: Klúbburinn Geysir, Instagram: klubburinn_geysir 

Miðsumar og 
Jónsmessa 

Mynd á forsíðu 

Ekki eru allir á eitt sáttir um hvort 
hátíðir tengdar ýmsum 
himintunglastaðsetningum tengist 
frekar heiðni en kristni. En nokkuð 
ljóst að hvorirtveggja telja sig hafa 
sett mark sitt á og arfleifðin 
mörkuð þeim öflum sem hæst láta 
hverju sinni.  
   Allt um það má sjá eftirfarandi 
texta á vísindavefnum: https://
www.visindavefur.is/svar.php?
id=6396 „Segja má að næstum allir 
alþjóðlegir kristnir hátíðisdagar eigi 
sér einhverjar rætur í eldri 
veraldlegum hátíðum, og hófst 
þessi þróun þegar í gyðingdómi. Til 
er hirðisbréf sem Gregoríus páfi 
fyrsti (eða mikli) sendi um árið 600 
til Ágústínusar erkibiskups í 
Kantaraborg. Kjarni þess er að 
heilög kirkja skuli umbera gamla 
siði alþýðunnar eftir föngum og 
reyna að gæða þá kristilegum anda. 
Þetta varð hvarvetna stefna 
kirkjunnar þótt misvel gengi að 
framfylgja henni.“ 

Gleðilegt sumar.  

Forsíðumyndin 
er tekin í 
Öskjuhlíðinni á 
sólríkum 
heiðskírum og 
drulluköldum 
degi í júní 
síðastliðinn. 
Tækifærið var 
þrekgöngutúr 
tileinkaður félagslegri dagskrá. Á 
myndinni eru Sigurður Andri 
Sigurðsson, Gísl Richardsson, Ásta 
Ólsen og Helgi Halldórsson. 
Myndinna tók Benni. Að lokinni 
göngu var þegið kaffi og vanillugiflar í 
Ásatrúarhofinu þar sem rætt var um 
hin fjölbreyttu lífsins viðhorf. 

Bratti klúbbfélaginn er í fríi 
fram í september. Hann biður 
um góðar kveðjur til 
aðdáenda sinn og trúfastra 
stuðningsmanna sem og 
tryggra lesenda pistla hans. 
Að sjálfsögðu birtis hann svo 
hér á síðum Litla Hvers síðar 
á árinu með glás nýrra 
markaðstækifæra og annarra 
sóknarfæra að miðla til 
áhugasamra frumkvöðla. 
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Myndir frá Geysisdeginum 11. júní síðstliðinn 
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Matseðill fyrir júlí 2022 
Matseðill er birtur með fyrirvara um breytingar 

Alla daga er hægt að panta sér salatskál a la grande. 
Munið að panta samdægurs fyrir klukkan 10.00 

Hefur þú tillögur að skemmtilegri matseld og hugmyndir um að auka fjölbreytni á matseðli 
Klúbbsins Geysis? Mættu þá á eldhúsfund kl. 10:30 síðasta mánudag hvers mánaðar og taktu þátt í 

að móta heilsusamlegan og fjölbreyttan matseðil. 

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau. 

     1. 

4. Tacosúpa 5. Fiskibollur í 

brúnni sósu, 

salat og 

kartöflum 

6. 

Klúbbsamloka. 

7.  

Hlaðborð 

8. Kjúklingur 

með bakaðri 

kartöflu 

9. 

11. Eggjakaka 

í ofni úr 

frjálsum 

hænum. 

12. Steiktur 

fiskur í raspi 

13. Lasagne 

með grænum 

pastaplötum 

14.  

Hlaðborð 

15. Pizza 16. 

Opið 

hús. 

18. Aspassúpa 19. Fiski tacos 20. Pulsupott-
réttur 

21.  

Hlaðborð 

22. Lamba-

lærissneiðar 

21. 

25. Græn-

metissúpa og 

brauð 

26. Fiskur í 

karrýi, 

hrísgrjónum 

og salati 

27. Risotto 28.  

Hlaðborð 

Hamborgari og 

franskar. 
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Spurning mánaðarins 

Hver fann upp pitsuhjólið? 

Heimsóknir að utan 

Eins og svo oft á sumrin kemur 
ferðahugur í fólk, svo er og með 
fólk sem vinnur í klúbbhúsum og þá 
er tækifærið notað til þess að 
heimsækja systur og bræðraklúbba 
um heiminn. Það sem af er sumri 
höfum við fengið tvær heimsóknir 
og báðar frá Bandaríkjunum. 

Hér á mynd eru hjónakornin Carrie 
Endicott framkvæmdastjóri Elm Brook 
Place í Massachusets en hún var á 
Íslandi ásamt eiginmanni sínum Frá 
vinstri, Kristjana, Fía, Andrea, Jacky, 
Gísli, Tóta Ósk, Carrie og Gary. 

Stjórnarmaður í Everett Clubhouse 
Karen Schilde í Washingtonríki kom í 
heimsókn ásamt íslenskri vinkonu sinni 
Laufeyju Steingrímsdóttur 
næringarfræðingi. Karen var að kynna 
sér starfsemi Geysis, en Everett 
Clubhouse hefur starfað í þrjú ár og 
hefur þurft að berjast fyrir hverri krónu 
til að halda rekstrinum gangandi. Á 
myndinni eru frá vinstri  Karen, Sigga 
Nanna Laufey og Tóta Ósk. 

Fia: Helgi Halldórsson 

Kristjana: David S. 
Morgan 

Þorkell: Hef ekki 
hugmynd 

Árni: Lionel Richie 

Will: Hef ekki hugmynd 

Andrea: Hjólandi 
maður 
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Rætt við Andreu Mannhardt nýjan starfsmann í Geysi 

Hér er hægt að ræða málin 
Andrea Mannhardt hóf 
störf í Geysi um miðjan 
apríl sem verkefnastjór í 
eldhús– og 
viðhaldsdeild. 
Tíðndamaður Litla 
Hvers fór á stúfana til að 
gefa lesendum smá 
innsýn í líf hennar og 
uppruna. 
Andrea kemur frá 
Suðvestur-Þýskalandi og 
gekk í skóla þar. „Ég var 
mikið náttúrubarn. 
Foreldrar mínir voru bændur, en 
móðir mín var efnafræðingur, en þau 
ræktuðu grænmeti og ávexti.“ 
Hvað tók við eftir grunnskólann? 
Fimmtán ára fór ég í kökugerðarnám 
eftir skyldunám,. Ég prófaði 
verslunarnám en líkaði það ekki. Við 
systir mín fluttum í stærri borg nærri 
Sviss eftir kökugerðarnámið í 
Lörrach. Ég fékk betur launaða vinnu 
í Sviss. Þar lærði ég að gera konfekt. 
Ég vann mikið á nóttunni og þurfti 
alltaf að vakna klukkan eitt eða tvö. 
Þá venti ég mínu kvæði í kross. Ég 
fékk betri vinnutíma í verslun 
svipaðri Bauhaus í föndurvöru-
deildinni, við bókhald og við 
þjónustuborðið. Tuttugu og þriggja 
ára flutti ég til Mannheim sem er 
falleg sveit í Suður-Þýskalandi en 

stundaði nám í nnæringarráðgjöf í 
Heidelberg. Tilvalið var að fara í 
göngutúra og skemmtilegt að grilla 
úti. Alger paradís.  
Hvernig atvikaðist að þú fluttir til 
Íslands? 
Ég kom til Íslands 2012 sem 
ferðakona eftir nám. Ég flutti svo 
hingað 2018. Ég þekkti fjöldskyldu í 
Grundafirði og fékk vinnu gistihúsi 
síðar í leikskóla þar. Það var gott að 
vera á Íslandi og vera laus við allt 
stress.  
Hvernig gekk að læra 
tungumálið? 
Fyrst var það skrýtið, þýska er líka 
krefjandi. Þú byrjar að læra íslensku 
án þess að tala hana. Ég horfði mikið 
á krakkarúv. Þar talar fólk hægt. Ég 
fór á kaffihús. Ég bað fólk um að tala 

Andrea brosir á Geysisdeginum  
11. júní síðastliðinn  
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við mig íslensku. Þetta gekk upp og 
ofan en var alveg dásamlegt. Svo 
þekkti ég stelpu sem talaði þýsku og 
hjálpaði mér mikið í íslenskunni. 
Kostir og gallar í Þýskalandi borið 
saman við Ísland.  
Þýska er móðurtunga mín og í 
Þýskalandi eru vinir og fjöldskylda. 
Þar ræða menn stjórnmál á 
heimspekilegum nótum yfir grilli, bjór 
og rauðvíni. Auk þess sem við 
hlustum á tónlist. Sem 

næringarfræðingur elska ég að gera 
góðan mat. Jafnréttismálin standa 
betur á Íslandi einkum þegar kemur 
að heimilisofbeldi. Hér er hægt að 
ræða málin.  
Áttu upplifun af falli 
Berlínarmúrsins? 
Ég var tíu ára þegar Þýskaland 
sameinaðist. Fólk átti ættingja og vini 
hvort sínu megin við múrinn. Fólkið 
austan tjalds hafði það ekki gott. Fólk 
var hneppt í fangelsi miskunnarlaust. 
Ég vissi ekki af því að ég ætti ættingja 
í Austur-Þýskalandi og það var mjög 
spennandi að hitta þá eftir fall 

Berlínarmúrsins. En þeir segja ennþá 
sögur frá þeim tíma. 
Uppáhalds íslenska kvikmyndin? 
Hrútar  
Uppáhaldshljómsveit? Tundra frá 
Spáni, Wadruna frá Noregi og Tool 
frá Ástralíu 
Eitthvert eitt uppáhaldslag? 
Pneuma með Tool. 
Uppáhaldsskáldsaga? Circle eftir 
Dave Eggers og American Gods eftir 
Neil Gaiman. 

Uppáhaldsdýrategund? Hrafn er 
uppáhaldsdýr og hrossagaukur á 
vorin.  
Uppáhaldsmatur? Steikt bleikja 
með sinnepi, hrísgrjónum og salati.  
Hvernig kanntu svo við þig hérna? 
Ég kann vel við mig í Geysi, 
jákvæður og fjölbreyttur vinnustaður. 
Ég kann vel við nóttina, kulda, 
norðurljós og snjó.  
 
  Viðtal: Kári Ragnars 

Andrea ásamt nokkrum félögum í Geysi í heimsókn  
á Listasafni Reykjavíkur 
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Geðheilsa er líka heilsa 

Afmælisveisla félaga sem eiga afmæli í 
júlí verður haldin   

þriðjudaginn 26. júlí kl. 14:00 

Litli Hver 

Félagsleg 
dagskrá í 

júlí 

Fimmtudagur 7. 
júlí: 

Leikjadagur á 
Klambratúni 

 
Fimmtudagur 14. 

júlí: 
Nauthólsvík 

 
Laugardagur 16. 

júlí 
Opið hús 

 
Fimmtudagur 21. 

júlí 
Ganga. Nánar 
auglýst síðar 

 
Fimmtudagur 28. 

júlí 
Opið hús í Geysi 

Bjarni Jón Þorkelsson 
er félagi mánaðarins. 
Hann hefur verið 
félagi í Geysi síðan 
2016. Hann lætur vel 
af þátttöku sinni í 
klúbbnum og verið í 
eldhúsdeildinni. Hann 
varð 65 ára í júní og 
ber aldurinn vel þó að 
hann hafi nú á tíðum 
átt erfitt vegna 
veikinda sinna. Fyrir 
þrítugt var hann til 
sjós en telur sig ekki 
mikinn sjóara. Hann 
vann leng í 
Bergiðjunni  og 
Örtækni og lætur vel 
af veru sinni.  
Hvernig lítur þú á 
framtíðin?  
Mér finnst ég vera að 
áð verða gamall og 
ástundum erfitt með 
það. 

Okkar góði sjálfboðaliði Fia 
Dahlström lauk dvöl sinni í 
Klúbbnum Geysi miðvikudaginn 29. 
júlí. Henni þótti vistin hin besta og 
sagði að margt hefði hún lært af 
starfi sínu í klúbbnum. Henni var 
haldin lítil kveðjuveisla og eru hér 
nokkrar myndir frá veislunni. Við 
þökkum góð kynni og ánægjulegra 
samvista þennan tím og óskum Fiu 
velfarnaðar í framtíðinni. 

Var aldrei 
mikill sjóari 

Bjarni Jón Þokelsson 

Kveðjuveisla Fiu 


