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RAUÐ FJÖÐUR 3.-6. APRÍL 2008 

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
Víðir Páll Þorgrímsson 
2. mars, Guðlaugur 
Guðmundsson 4. mars. 

Næsti fundur verður 

miðvikudaginn

 

5. mars 
kl. 18 á  

Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÆR.... 
Harldur Kornelíusson 
fyrir skemmtilegt kvöld 
við inntöku nýrra félaga á 
veitingahúsinu DOMO 
og í Þjóðleikhúsinu á eftir 
að sjá Sólarferð. Þó fleiri 
hafi komið að undir-
búningi þá var það hann 
sem dró vagninn. 
Takk fyrir mjög 
ánægjulegt kvöld Halli. 

Söfnun undir merki Rauðrar fjaðrar er eina sameiginlega söfnunarátak 
Lionsklúbba á Íslandi. Slíkt átak fer fram með nokkurra ára bili, oftast 4
-5 ár. Nú er ætlunin að láta hendur standa fram úr ermum 3.-6. apríl. 

SVÆÐISFUNDUR 
Lionsumdæmunum tveimur er skipt í svæði. Njörður er á svæði 1 í umdæmi 109B ásamt Lkl. Baldri, 
Engey, Tý, Úlfari og Vála. Stjórnir klúbbanna hittast á svæðisfundum, sem haldnir eru 3-4 sinnum á ári. 
Einn slíkur var haldinn í Lionsheimilinu þann 9. febrúar sl. Þrátt fyrir kafaldsbil og rok voru stjórnar-
menn okkar mættir ásamt Jóni félaga okkar Gröndal fv. umdæmis

 

og fjölumdæmisstjóra, sem  gegnir 
embætti svæðisstjóra. Umdæmisstjórinn, Áslaug Þórarinsdóttir, komst ekki úr Búðardal vegna 
ófærðar. Hún mun hins vegar koma á fund Njarðar miðvikudaginn 5. mars. 

Að þessu sinni verður söfnunarféð 
notað í þágu blindra og sjónskertra, 
sem hefur reyndar verið eitt af kjarna-
verkefnum Lionshreyfingar-innar allt 
frá stofnun. Söfnunin fer fram í 
samvinnu við Blindrafélagið, sem 
hefur óskað eftir því að aðalmarkmið 
hennar verði að leggja lið verkefninu 
Leiðsöguhundar fyrir blinda. 

Lionsfólk mun standa vaktina í 
verslunarmiðstöðvum og á öðrum 
fjölförnum stöðum um allt land 
meðan á söfnuninni stendur en ekki 
verður gengið í hús, a.m.k. ekki í 
Reykjavík. 
Njörður hefur í síðustu söfnunum 
séð um Árbæjarhverfið í Reykjavík og  
mun líklega gera það einnig nú. 

Gestur á næsta fundi 
verður Óttar Guðmunds-
son yfirlæknir við Geð-
deild Landspítalans, 
fræðimaður, rithöfundur 
og frægur húmoristi. 
Hann fjallar um nýút-
komna bók sína um sögu 
Kleppsspítala á gaman-
saman hátt. 

Óttar Guðmundsson 

  
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  
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N ÝIR FÉLAGAR: GLÆSILEGUR HÓPUR! 

SÓLARFERÐ  
Að loknum ljúffengum kvöldverði og inn-
töku nýrra félaga á veitingastaðnum Domo 
var haldið í Þjóðleikhúsið að sjá hina nýju 
uppfærslu á Sólarferð eftir Guðmund Stein-
son. 
Leikendum tókst vel að kitla hláturtaugar gesta, 
sem héldu sáttir heim eftir vel lukkað kvöld.  
Man ritstjóri ekki aðra eins þátttöku í leikhús-
ferð á vegum klúbbsins. 

Á MYNDINNI MÁ SJÁ FORMANN KLÚBBSINS OG NÝJA FÉLAGA ÁSAMT EIGINKONUM.  
Inntaka nýrra félaga fór fram á veitingahúsinu Domo föstudaginn 22. febrúar sl. Á myndinni eru talin frá vinstri: Arnar 
Hauksson, formaður Njarðar, Halldóra Ólafsdóttir og Þorvarður Einarsson, Ása Magnúsdóttir og Sigurður Karl Karlsson, 
Tómas Sigurðsson og Anna Guðmundsdóttir, Þórdís Helgadóttir og Friðrik S. Kristinsson, Þórir Steingrímsson og Áslaug 
Bjarnadóttir, Haukur Geir Gröndal og Jónasína Lilja Jónsdóttir. Vegna fótbrots Stefáns Úlfarssonar voru hann og Bjarklind 
Guðlaugsdóttir fjarri góðu gamni. Í forgrunni situr Jóhann Friðbjörnsson, sem tekinn var inn í klúbbinn á jólafundi ásamt 
Þorgilsi Baldurssyni. Þar með eru nýir félagar Njarðar á starfsárinu orðnir níu talsins og enn er biðröð. 

ATLANTSOLÍA HEIMSÓTT..... 
Njarðarfélögum og spúsum þeirra er boðið til móttöku hjá 
Atlantsolíu að Lónsbraut 2, Hafnarfirði miðvikudaginn 
19.mars Kl. 18:00 (daginn fyrir skírdag).  
Fyrirtækið Atlantsolía hefur haslað sér völl við hlið olíurisanna 

á síðustu árum. Við njótum þar innanbúðartengsla í gegnum 
félaga okkar Símon Kjærnested. Skoðuð verður aðstaða 
Atlantsolíu og saga félagsins reifuð og að því loknu verður 
boðið upp á veitingar. Síðan ráða menn hvort Fjörukráin eða 
sumarbústaðurinn veður næsta val. 

LIONSÞING Í APRÍL..... 
Næsta Lionsþing verður haldið á Grand Hótel í Reykjavík dag-
ana 24.-26. apríl.. Sjá nánar í febrúar hefti Lionsblaðsins.  

GÖTUSMIÐJAN HEIMSÓTT..... 
Götusmiðjan hefur nú flutt starfsemi sína í Brúarholt í Gríms-
ness

 

og Grafningshreppi. Það er góður áhugi í klúbbnum fyrir 
áframhaldandi stuðningi við starfsemi Götusmiðjunnar og 
stjórnin undirbýr nú heimsókn austur í Brúarholt í apríl ef 
veður og aðrar aðstæður leyfa. 
Nánar verður tilkynnt síðar. 
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