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TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
 

Jón Eyjólfur 7. ágúst, 
Einar Eyjólfs 14. ágúst, 
Gunni Helga 18. ágúst, 
Halli Konn 25. ágúst, 
Hörður 31. ágúst og 
síðast en ekki síst 
Úlfar stórkokkur, sem 
varð sextugur 23. 
ágúst. Til hamingju! 

5. september! 
 

Næsti fundur verður 
1. september Kl. 18 á 
Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÆR.... 
Hrósið fá að þessu sinni 
þau Bjarni Gunnar og 
Júlía fyrir frábæra 
móttöku að loknu  
golfmóti klúbbsins og 
áður en hópurinn hélt á 
vit Menningarnætur. 
Gott framtak, sem 
vonandi verður fleirum 
hvatning ti l slíkta 
heimboða í tengslum við 
atburði í klúbbstarfinu.  

 
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  

NÆSTI VIÐBURÐUR Í FÉLAGSSTARFINU 19. SEPTEMBER: 

GRENSÁSDEILD OG HALLGRÍMSKIRKJA 

Myndin er tekin í móttökunni hjá Júlíu og Bjarna Gunnari að loknu golfmótinu. Menningarnótt 
er í aðsigi og ekki vín að sjá á nokkrum manni nema ef vera skyldi einum.  

Bjarni Gunnar, Haraldur og Logi urðu í þremur efstu sætum í golfmótinu meðal karlanna en 
Jóna, Kristrún og Íris hjá stelpunum.  

Að loknum vel heppnuðum samverudegi þann 18. ágúst er stjórn 
klúbbsins þegar búin að undirbúa næsta viðburð í félagsstarfinu. 
Miðvikudaginn 19. september n.k. munum við  Njarðarfélagar og okkar 
betri partar  mæta til formlegrar afhendingar á gjöf til Grensásdeildar 
LSH og fara síðan í heimsókn í Hallgrímskirkju. 

Formleg afhending á tækjagjöf til 
Grensásdeildar LSH, sem samþykkt 
var á síðasta starfsári fer fram 
miðvikudaginn 19. september. Af því 
t i l e fn i  býður de i ldin  okkur 
Njarðarfélögum og spúsum okkar í 
heimsókn til að kynnast starfinu sem 
þar fer fram og þiggja veitingar. Að 
lokinni viðdvöl á Grensásdeildinni er 

okkur boðið í Hallgrímskirkju þar 
sem Hörður Áskelsson kantor mun 
kynna okkur fagra tóna pípuorgelsins. 
Ef veður leyfir verður farið upp í 
turninn til að njóta útsýnis yfir 
borgina.  
Þeir sem vilja geta svo lengt kvöldið 
en hinir haldið heim eftir vel 
heppnaða og notalega samverustund. 
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BJARNI KEMUR...... 
 

Gestur okkar á næsta fundi 
verður Bjarni Harðarson, 
alþingismaður.  

Á bloggsíðu hans má finna 
þessa ágætu sjálfskynningu: 
Alþingismaður,  bóksali , 
blaðamaður á Selfossi, fjögurra 
barna faðir, Tungnamaður, 
óforbetranlegur fornaldar-
dýrkandi og mótorhjólafrík, 
þjóðfræðinemi, umhverfissinni 
fram í fingurgóma, sveita-
maður og kjaftaskur,- já og 
framsóknarmaður af gamla 
skólanum.  
Ekki er ólíklegt að klúbbfélögum 
finnist forvitnilegt að heyra 
ýmislegt sem Bjarni hefur að 
segja. Hann veltir því m.a. fyrir 
sér hvort Gunnar á Hlíðarenda 
hafi verið dvergur. Bjarni hefur 
undanfarið verið á ferðalagi í S-
Ameríku og fléttar þá upplifun á 
skemmtilegan hátt saman við 
áhugamál sín og lífsskoðanir. 
Hann segist sannfærður um að 
Perúindjánarnir, Inkarnir, hafi 
verid Framsóknarmenn. Hann 
ferðaðist líka um Amazon og 
segir  að þrátt  fyr ir  að 
Am a z o n i n d j á n a r n i r  s é u 
frábrugðnir fjallabúum Andes-
f jal la eru þeir  vafa laust 
Framsóknarmenn líka. Ritstjóri 
bíður spenntur eftir að frétta 
hvað Bjarni hittir fyrir marga 
góða og gegna framsóknarmenn 
á fundi Njarðar þann 5. 
september. 
Nánar um hugleiðingar Bjarna 
á bjarnihardar.blog.is 

ALÞJÓÐAFORSETI LIONS 
Í HEIMSÓKN 
Alþjóðaforseti Lions Mahendra 
Amarasuriya var í heimsókn á 
Íslandi 15-17. ágúst. Í móttöku sem 
haldin var í Lions-heimilinu, 
Sóltúni 20 að kvöldi 16. ágúst 
afhenti hann félaga okkar Herði 
Sigurjónssyni viðurkenningu fyrir 
vel unnin störf. Njarðarfréttir óska 
Herði innilega til hamingju með 
þennan heiður. 
Meðan á heimsókninni stóð hitti hann 
Forseta Íslands ásamt forystusveit 
íslensku Lionshreyfingarinnar.Á 
fundinum var rætt um starfsemi 
hreyfingarinnar á alþjóðavettvangi, 
b a r á t t u n a  g e g n  b l i n d u  o g 
augnsjúkdómum og þann mikla 
árangur sem íslenska Lionshreyfingin 
hefur náð í fjársöfnun í þágu 
baráttunnar gegn blindu í heiminum. 
Einnig var rætt um önnur viðfangsefni 
Lionshreyfingarinnar og hvernig hægt 
er að auka þátttöku yngra fólks í 
starfsemi hennar. 
Alþjóðaforsetinn er frá Sri Lanka og  

 

hafði einnig áhuga á hvernig land hans 
getur  lært  af  reyns lu okkar  
Íslendinga í sjávarútvegi. 
 
 

Mahendra Amarasuriya 

Þegar alþjóðaforsetinn afhenti Herði 
viðurkenningarskjalið voru báðir svo 
“hrærðir” að handtakið sjálft var það eina 
sem hægt var að nota af myndinni.  

 

Kveðjur frá Calpe á Spáni 
Fjölskyldan brá sér í afmælisferð til Spánar. Danni junior varð 27 ára þann 26. ágúst, Rökkvi litli 
varð 3ja ára í gær og gamli maðurinn komst á sjötugsaldurinn í dag 4. september. Á myndinni eru 
frá vinstri: Dagný, Rökkvi, Danni eldri, Inga, Danni yngri, Þorbjörg móðir afmælisbarnsins, 
Sigrún, Silja Sóley og Birgir tengdasonur. Öll sendum við sólarkveðjur til ykkar allra frá Calpe. 


