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AÐALFUNDUR NJARÐAR 2. APRÍL 

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
Jón Gröndal 26. apríl og 
Sigurður Karlsson, einn  
nýju félaganna, verður 
fimmtugur 30. apríl. 

Næsti fundur verður 

miðvikudaginn 
2. apríl 
kl. 18 á  

Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÆR.... 
Símon Kjærnested fyrir 
höfðinglega og skemmti-
l ega  mót töku  h já 
Atlantsolíu fyrir klúbb-
félaga og maka 19. mars 
sl. Góð hugmynd. Geta 
fleiri félagar farið að 
fordæmi Símonar? 

 
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  

N JARÐARFRÉTTIR  

Aðalfundur Njarðar verður haldinn 2. apríl. Skv. lögum og venjum verða 
þar tekin fyrir öll helstu málefni klúbbsins. Formenn nefnda gera grein 
fyrir starfinu, hver á sínu sviði. Samkvæmt upplýsingum Njarðarfrétta 
verða lagðar fram allnokkrar lagabreytingar, sem ætlað er að stuðla að 
árangursríkara starfi klúbbsins. Þá verður kosið í stjórn og nokkur 
embætti innan klúbbsins.  

Enda þótt það sé ekki einn af föstum 
liðum aðalfundar að fjalla um 
styrkveitingar má búast við að 
einhverjar slíkar umræður eða 
kynningar fari fram á fundinum. Þó 
að ekki sé gefin tæmandi upptalning á 
þeim málum hér má ýmislegt nefna. 
Alþjóðastjórn Lions leggur nú áherslu 
á lokasprett Sjónverndarátaksins 
Campaign Sight First II. Njörður 

hefur um langt skeið stutt átakið 
dyggilega og ekki ólíklegt að aðeins 
verði bætt við. Af öðrum málum má 
nefna stuðning við Götusmiðjuna 
eins og fjallað er um hér á bakhlið, 
tækjakaup t i l  Grensásdeildar, 
samstarfsverkefni tengt Sæmundar-
skóla með Lkl. Úlfari, Megrunarlausa 
daginn og fleira enda á klúbburinn nú 
töluvert fé til úthlutunar. 

Símon Kjærnested 

Sigurður Karlsson 

Stórgóður marsfundur! 
Marsfundur Njarðar var bæði fjörlegur og fjölmennur, (samtals 47 manns). Óttar Guðmundsson sagði á 
skemmtilegan hátt frá sögu Kleppsspítala og Áslaug Þórarinsdóttir umdæmisstjóri heiðraði okkur með 
nærveru sinni. Einkunnarorð hennar eru EIN LIÐSHEILD, sem á vel við okkur Njarðarfélaga. Hún sést 
hér skiptast á fánum við staðgengil formanns, Arilíus E. Harðarson. Við fyrirgefum Arilíusi þó honum 
láist að horfa í myndavélina með svo myndarlega konu sér við hlið. 
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HEIMSÓKN TIL GÖTUSMIÐJUNNAR 19. APRÍL 

Að heimsókn í Brúarholt lokinni er ætlunin að 
hópurinn halda áfram ferð sinni um Suðurland og 
endi daginn með kvöldverði í Skíðaskálanum í 
Hveradölum. 
 Á heimasíðu Götusmiðjunnar www.gotusmidjan.is 
kemur m.a. fram að Götusmiðjan er sérhæft 
meðferðarheimili fyrir ungt fólk á aldrinum 15-20 
ára. Meginvandi þeirra,  sem sækja meðferð í 
Götusmiðjuna er vímuefnaneysla, afbrot og annar 
neikvæður  og niðurbrjótandi lífsstíll, sem ekki er 
viðurkenndur í samfélaginu.  
Markmið meðferðar í Götusmiðjunni er að fá 
ungmennin, sem þangað koma til að snúa við þeim 
óæskilega lífsstíl, sem þau hafa af einhverjum 
ástæðum valið sér. Þessu markmiði reynir 
Götusmiðjan að ná með því að skapa tilfinninga-
tengsl við skjólstæðinginn, sem byggja á virðingu, 
hlýju, kærleik og viðleitni til að skilja tilfinningar 
sínar. Reynt er að efla með þeim tilfinninga- og 
félagslegan þroska svo að þau megi verða hæfari til 
að takast á við lífið án vímuefna.  

Við Götusmiðjuna starfar mjög vel þjálfað 
starfsfólk, nú samtals 14 manns, og meðferðar-
plássin eru 15 talsins. Forstöðumaður er 
Guðmundur Týr Þórarinsson (Mummi). 

Njörður hefur á undanförnum árum þróað ágætt samstarf við Götusmiðjuna og áhugi er í 
klúbbnum fyrir áframhaldi á þessu starfi. Götusmiðjan hefur nú flutt í betri húsakynni í Brúarholti 
í Grímsness- og Grafningshreppi u.þ.b. 70 km frá Reykjavík. Ýmislegt vantar til starfseminnar á 
nýjum stað og stjórn klúbbsins hyggst því leggja til á aðalfundinum að klúbburinn samþykki 
nokkrar gjafir til Götusmiðjunnar. Jafnframt að efnt verði til hópferðar félaga og maka austur að 
Brúarholti þann 19. apríl nk. til að skoða starfsemina og afhenda gjafirnar.  

Skíðaskálinn í Hveradölum 
Þar verður snæddur kvöldverður á heimleiðinni. 

ERU ALLIR KLÁRIR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Næsta stórátak Lionshreyfingarinnar fer fram 
dagana 3.-6. apríl í samstarfi við Blindrafélagið. 
Safnað er fyrir leiðsöguhundum fyrir blinda. 
Njörður þarf þá að manna sölustaði í 
Árbæjarhverfi. Klúbburinn hefur að sjálfsögðu 
metnað til að verða söluhæstur eins  og 
stundum áður. Koma svo strákar!! 

LIONSÞING 
Næsta Lionsþing verður haldið á Grand Hótel í 
Reykjavík dagana 24.-26. apríl. Áhugavert er fyrir 
alla Lionsfélaga að líta inn á þingið. Njörður, sem 
er fjölmennasti klúbbur landsins, á sex 
þingfulltrúa. Næsta stjórn mun sitja þingið og 
skóla embættismanna. Auk þeirra verða Jón 
Gröndal, Hörður Sigurjónsson og Arnar Hauksson 
fulltúar Njarðar á þinginu.   
Daníel G. Björnsson Lkl. Muninn Kópavogi er í 
framboði til embættis fjölumdæmisstjóra, Guðrún 
Yngvadóttir varaumdæmisstjóri í A-umdæmi gengur  
upp í embætti umdæmisstjóra en Valdimar Bragason, 
varaumdæmisstjóri í B-umdæmi getur ekki tekið við 
embætti umdæmisstjóra og Árni V. Friðriksson Lkl. 
Hæng á Akureyri mun hlaupa í skarðið. Guðmundur 
Oddgeirsson Lkl. Þorlákhafnar er í framboði til 
embættis varaumdæmisstjóra í A-umdæminu og  
Kristinn Hannesson úr Lkl. Mosfellsbæjar til 
varaumdæmisstjóra í okkar umdæmi 109-B. 


