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TILLÖGUR STJÓRNAR: 

8,5 MILLJÓNIR Í STYRKVEITINGAR 

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
Halldór Guðmundsson 
verður sextugur þann 
14. maí. Aðrir sem eiga 
afmæli í maí eru: 
Bergþór Þormóðsson 1. 
maí, Guðmundur M. J. 
Björnson og Jóhann 
Friðbjörnsson 3. maí, 
Sighvatur Blöndahl 5. 
maí, Albert Guðmunds-
son 9. maí, Eiríkur 
Hannesson 14. maí, 
Bjarni Gunnar Sveinsson 
1 9 .  m a í ,  S v e i n n 
Snorrason 21. maí og 
Sigurður Sumarliðason 
30. maí.  

Næsti fundur verður 

miðvikudaginn 
7. maí 
kl. 18 á  

Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÁ.... 
Tveir félagar að þessu 
sinni. Báðir áttu þátt í að 
gera ferð klúbbsins austur 
fyrir fjall þann 19. apríl 
á r a n g u r s r í k a  o g 
skemmtilega. 
Guðmundur M. J. 
Björnson fyrir tölvugjafir 
frá fyrirtæki hans, Hnit, til 
kennslu í innviðum tölva 
í Götusmiðjunni og 
Björn Jónsson fyrir að 
skipuleggja myndarlega 
móttöku í Hellisheiðar-
virkjun fyrir klúbbfélaga 
og maka þeirra í þessari 
sömu ferð. 

 
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  

Stjórn klúbbsins gerir tillögu um styrkveitingar til sjö aðila samtals 
tæpar 8.5 milljónir króna. Stærsti styrkurinn rennur til Grensásdeildar 
LSH að upphæð 4,5 milljónir. Fleiri styrkbeiðnir eru í athugun. 

Styrkveitingin til Grensáss samanstendur 
a f  nokkrum tækjum,  göngu-
greiningartæki, lyftustól, tveimur 
flatskjám og tveimur eða þremur tölvum.  
Aðrar tillögur eru sem hér segir: 
Götusmiðjan 1,5 milljón, sem notuð 
yrði til eflingar á starfi í Listasmiðju, 
Tónlistarsmiðju og tómstundaherbergi 
en auk þess til kostunar á efni til 
viðgerðar á hlöðu sem breyta á í 
mótorverkstæði. 
Listaháskólinn í Reykjavík 1,0 milljón 
til kostunar á stöðu gestaprófessors við 
myndlistardeild eða til að flytja til 
landsins alþjóðlega listamenn til kennslu 
eða fyrirlestrahalds. 

Endurhæfingardeild LSH, Reykja-
lundi.  Kr. 700.000 til kaupa á hreyfivél 
til endurhæfingar eftir hnjáskiptiaðgerðir. 
Campaign Sight First  Kr. 500.000. 
Njörður gerðist Model klúbbur í fyrra 
með því að greiða USD 400 per félaga. 
Nú greiðum við sömu upphæð vegna 9 
nýju félaganna en bætum við þá upphæð 
svo að framlag Njarðar verður að 
meðaltali USD 500 per hvern félaga í 
klúbbnum. 
Megrunarlausi dagurinn Kr. 150.000 
til styrktar á útgáfu póstkorta sem vinna 
eiga gegn fordómum í garð feitra. 
Drengjakór Reykjavíkur Kr. 100.000 til 
styrktar í ferðasjóð kórsins.  

Njörður öflugur á Lionsþinginu.  
Farið var í skrúðgöngu frá Lionsheimilinu að Grand Hóteli áður en Fjölumdæmisþingið var sett 26. 
apríl. Stór hópur gekk undir fána Njarðar eins og sést á myndinni. Mjög ánægjulegt var að sjá tvo félaga 
með stystan starfsaldur þá Sigurð Karlsson og Þorvarð Einarsson taka þátt í göngunni. Tveir með 
lengstan starfsaldur þeir Gunnar Helgason fv. umdæmisstjóri og Jón Guðjónsson tóku síðan á móti 
göngunni við hótelið. Friðrik Kristinsson, sem einnig er nýr félagi í Nirði, stjórnaði drengjakór við 
þingsetninguna. Enginn annar klúbbur var með svo myndarlegan hóp sem Njörður við upphaf þingsins. 
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HEIMSÓKN Í GÖTUSMIÐJUNA, 
HELLISHEIÐARVIRKJUN OG SKÍÐASKÁLANN 
Hópurinn lagði af stað frá Lionsheimilinu upp úr 13:30 og var 
förinni heitið austur að Efri-Brú í Grímsnesi að skoða nýja 
aðstöðu Götusmiðjunnar þar á bæ.  

GESTUR Á NÆSTA FUNDI: 
Ari Edwald forstjóri 365 miðla verður 
gestur Njarðar á næsta fundi. Ari er 
mörgum Njarðarfélögum að góðu kunnur 
enda var hann félagi í klúbbnum um árabil. 
Hann mun fjalla um fjölmiðla og annað fár 
og væntanlega á léttu nótunum eins og hans 
er von og vísa. 

Sólin lék við ferðalangana, sem sjást hér á hlaðinu á Efri-Brú. Drifið var í að bera 
inn mikið magn af notuðum tölvum, tölvuskjám og prenturum sem fyrirtæki 
Guðmundar M. J. Björnsonar Hnit hf gefur Götusmiðjunni til kennslu. 

Guðmundur og Arnar ávörpuðu ferðafélagana, nemana og starfsfólk á Efri-Brú 
en Mummi tók við gjöfum og árnaðaróskum og þakkaði fyrir. Síðan hófst mikil 
súkkulaðitertu-veisla í boði  Njarðar. 

Hér sést hópurinn kveðja Efri-Brú eftir skemmtilega heimsókn. Haldið var af stað 
í Hellisheiðarvirkjun en stelpurnar vildu fljótlega stoppa enda orðnar þyrstar!  

Hellisheiðarvirkjun er fagurt mannvirki. Streymi vatns og gufu var skýrt í þaula. 

Deginum lauk síðan í Skíðaskálanum með góðum mat og drykk og söng og gleði. 

GUNNAR MÆTTI 
Jón Bjarni Þorsteinsson sést hér færa 
Gunnari Helgasyni merki alþjóðaforseta 
hreyfingarinnar.  

Gunnar lét ekki aldurinn aftra sér að 
sækja Lionsþingið en hann var einn af 
stofnfélögum Njarðar og þrettándi í röð 
umdæmisstjóra á Íslandi fyrir 40 árum, 
starfsárið 1967-1968. Til hamingju 
Gunnar! 

Sjóstöng 17. maí (ef  viðrar)! 
Fjölskylduferð Njarðarfélaga á sjóstöng 
undir styrkri stjórn Úlfars Sægreifa og Ella 
Lúðubana verður farin frá Reykjavík 
laugardaginn 17. maí ef veður leyfir. Hver 
verður aflakló Njarðar? Hafið samband við 
stjórnina strax á meðan skipsrúm býðst! 

Um hann hefur margt verið ort: 
Sagt það hefur verið um Sumarliðason, fast hann 
sótti sjóinn og sækir hann enn! Hann var sjómaður 
dáða drengur en d....... Nei það passar ekki! 


