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ALLT Á FULLU Í FÉLAGSSTARFINU! 
Stjórnin hefur tekið næsta fund frá fyrir ýmis innri mál klúbbsins. 
Nefndir hafa verið snöggar til starfa og umfjöllunarefnin verða því mörg 
á fundinum; fjármál, verkefni klúbbsins, nýir félagar og félagslífið fram-
undan svo eitthvað sé nefnt. 

Árni Stefán fv. gjaldkeri mun leggja 
fram reikninga sl. starfsárs. Það er 
ekki oft sem slíkt gerist svo fljótt á 
nýju ári. Fjármálin verða síðan krufin 
nánar af Haraldi gjaldkera og Eiríki 
formanni Fjármálaráðs. 
Klúbburinn þarf á nýjum félögum að 
halda, Hörður formaður Félaganendar 
mun brýna félaga í þeim efnum. 
Skemmtinefndin hefur komið saman 
og er byrjuð að undirbúa Sviðamessu 

og keilukvöld. Líknarsjóðsnefnd hefur 
fengið töluvert af umfjöllunarefnum 
frá stjórninni og þau mál verða rædd á 
fundinum. Sérstaklega verður fjallað 
um samstarfsverkefni með syni okkar 
Lionsklúbbnum Úlfari. 
Herrakvöldsráð hefur komið tvisvar 
saman og beinagrind að starfinu liggur 
þegar fyrir. 
Eitt er víst, fundurinn verður fjörugur 
og skemmtilegur!  

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN....  
Magnús Þórarinsson átti 
ekki stór-afmæli 24. sep-
tember en Daníel Þór-
arinsson varð sextugur 4. 
september  og Logi 
Guðbrandsson sjötugur 
29.september.  

Næsti fundur verður 

þriðjudaginn

 

2. október 
kl. 18 á  

Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÆR.... 
Björn Jónsson fyrir að 
koma aftur til starfa í 
klúbbnum, en hann 
hafði lítið sést í nokkur 
misseri. Þau Hallfríður 
mættu í Hallgríms-
kirkjuna og súpuna á 

Svörtu Kaffi og við 
hlökkum til að sjá meira 
af þeim í vetur! 
Albert, nú er komið að 
ykkur Önnu! 

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

N JARÐ ARF RÉ T T I R 

Björn og Hallfríður 

ÞETTA ERU SKO 100% MENN! 
14 félagar í Nirði voru með 100% mætingu fyrir starfsárið í fyrra, 11 þeirra voru mættir á fundinn og sjást 
hér á myndinni taldir frá vinstri: Sigurður Sumarliðason, Víðir Þorgrímsson, Sighvatur Blöndahl, Stefán 
Jónsson, Henrik Árnason, Jón Gröndal, Haraldur Kornelíusson, Hörður Sigurjónsson, Logi Guðbrands-
son, Árni Ásgeirsson og Arnar Hauksson. Þrír voru ekki á fundinum (en höfðu örugglega bætta mætingu): 
Daníel Þórarinsson, Jón Eyjólfur Jónsson og Magnús Þórarinsson. Vel gert drengir! 
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STIKLAÐ Á STÓRU SÍÐAN SÍÐAST.... 

HVER STENDUR ÞARNA VIÐ SKÍRNAR-
FONTINN?  

Það skyldi þó ekki vera Jóhannes hérna, hérna....... 
Pálmason? Jú, hann tók á móti Njarðarfólki í Hall-
grímskirkju ásamt séra Birgi Ásgeirssyni sóknar-
presti, sem sagði okkur sögu Skólavörðu-holtsins 
og kirkjubyggingarinnar.  Björn Steinar organisti 
sagði okkur sögu orgelsins, sem er með 5275 pípur 
og vegur 25 tonn með 72 röddum.  Meiningin er 
að stæka það í 100 raddir á næstu árum.  Hann 
spilaði síðan fyrir okkur fagurt franskt kór-
verk.  Því næst var kirkjan og orgelið skoðað og 
nokkrir áræddu upp í turninn áður en gengið var 
smáspöl niður á Laugaveg þar sem Svarta kaffið 
bauð upp á sínar margrómuðu súpur í brauði og 
konurnar fengu sér öl eða rautt með. 

HEIMSÓKN Í HALLGRÍMSKIRKJU 

Á veitingastaðnum Svörtu kaffi. 
Mottó Arnars formanns, GAMAN, GAMAN , átti vel við hér. 

FRÁ SÍÐASTA FUNDI..... 

Úlli tók við sextugu ljóni á fundinum, sjálfur er hann bara tæplega fertugur 
og sprækur sem lækur. 

Siðameistarinn fór á kostum! Steinar! - Steinar! - meira! - meira! 

Bjarni Harðar féll vel í kramið hjá Njarðarfélögum. Hann hefur tjáð rit-
stjóra að hann hafi ekki séð betur en meirihluti félaga væri hinir mætustu 
Framsóknarmenn. Ritstjóri bíður spenntur eftir að komast á fund!  
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