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GLÆSILEGT HERRAKVÖLD FRAMUNDAN 

Lionsklúbburinn Njörður hefur í rúm 50 ár haldið veglegt 
Herrakvöld einu sinni á ári með listaverkauppboði og 
happdrætti til styrktar góðum málefnum. Að þessu sinni er 
safnað fyrir nýjum endurhæfingartækjum, sem sárlega vantar 
á Grensás.  

Herrakvöld Njarðar 
hefur fyrir löngu 
skipað sér sess sem 
stórkostleg veisla og 
skemmtun í upphafi 
árs, sem um 200 
manns sækja að 

jafnaði. Að þessu sinni fer það fram 
föstudagskvöldið 17. janúar í Súlnasal 
Hótel Sögu. 
Veislustjórn verður nú í höndum 
þeirra félaga Ara Edwald og Helga 
Jóhannessonar. Sem endranær er 

sérlega vandað til 
matar. Ræðumaður 
kvöldsins verður 
Sindri Sigurgeirsson 
f o r m a ð u r 
Bændasamtakanna 
og skemmtiatriðin 

annast Ari Eldjárn og Fjallabræður. 
Auk uppboðsins er happdrætti þar 
sem ferðatöskur fullar af alls kyns 
veigum og veisluföngum eru meðal 
vinninga eins og þekkt er orðið. Verð 
aðgöngumiða er óbreytt Kr. 16.000.- 

Fagrar sölustúlkur í happdrætti Herrakvöldsins. Töskurnar vinsælu í forgrunninn. 

HLÁTURINN 
LENGIR LÍFIÐ.... 

17. janúar!! 
 

Frábær leið fyrir vini 
og vinnufélaga til að 
gera sér glaðan dag. 

 
L i o n s k l ú b b u r i n n  N j ö r ð u r ,  R e y k j a v í k  

 

HERRAKVÖLD 2014  

Ari Edwald Helgi Jóhannesson 

Það eru tekin bakföll.... 

... kímt og skellihlegið.... 

Þessi var ótrúlegur.... 

...og ekki er þessi síðri..... 

Það er gaman á Herrakvöldi..... 
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N JÖRÐUR  OG  GRENSÁS  

ELSTA  UPPBOÐ  LANDSINS ! ! !  

H E I Ð U R S G E S T U R  H E R R A K V Ö L D S I N S :  

FORSÆTISRÁÐHERRA   

Uppboð á Herrakvöldi Lionsklúbbsins Njarðar hafa verið haldin óslitið frá 
1961 eða 1962 og er því elsta uppboð landsins. Gott samstarf við listamenn 
landsins hefur tryggt þennan einstaka árangur. Nýir og spennandi listamenn 
hafa jafnan verið kynntir til leiks með þeim reyndari og er svo einnig nú.  

Stúlkur sýna mynd á uppboði Herrakvöldsins í fyrra. Bjallan góða, sem uppboðshaldari slær í við hæsta boð, sést til vinstri. 

Lionsklúbburinn Njörður hefur látið sig mjög 
varða hag og heill Grensáss. Á 50 ára afmæli 
klúbbsins þann 21. apríl 2010 færði hann öllum 
deildum stofnunarinnar veglegar gjafir samtals 
að verðmæti nærri 30 milljónum króna. 

Frá afmælishátið Lionsklúbbsins Njarðar, sem haldin var í Ráðhúsi Reykjavíkur.  
Á myndinni sjást deildarstjórar Grensáss ásamt formanni afmælisnefndar og 

stjórnarmönnum Njarðar við afhendingu gjafanna. 

LISTAMENN 2014 
 

Davíð Örn Halldórss. 
Gunnella 
Hafsteinn Austmann 
Hallgrímur Helgason 
Helgi Þorgils 
Hulda Vilhjálmsdóttir 
Húbert Nói 
Jóhanna Hreinsdóttir 
Margrét Zóphóníasd. 
Ólöf Björg  
Páll Guðmundsson 
Pétur Gautur 
Ragnar Páll 
Sigtryggur Berg 
Sigurður Þórir 
Sigurður Örlygsson 
Soffía Sæmundsdóttir 
Sossa 
Tolli 
Þorri Hringsson 
Þórunn Bára Björnsd. 
Örn Þorsteinsson 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætis-
ráðherra,  hefur þegið boð Njarðar að vera 
heiðursgestur Herrakvöldsins 17. janúar nk.   
Vel flestir forsætisráðherrar síðustu áratuga 
hafa þegið slíkt boð.  
Skyldur heiðursgesta á Herrakvöldi eru þær 
einar að njóta kvöldsins með okkur. 
 

Við bjóðum Sigmund Davíð hjartanlega 
velkominn á Herrakvöld Njarðar 2014. 


