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ÖLFUS HEIMSÓTT

NÆSTI FUNDUR

Næsti fundur verður 
haldinn 

miðvikudaginn 4. 
október á Grand 

Hótel.

Gestur fundarins er 
dr. Benedikt 
Jóhannesson, 

stærðfræðingur og 
forstjóri 

Talnakönnunar

Föstudaginn 21.ágúst hélt tæplega 30 
manna hópur Njarðarfélaga og maka í 
sumarferð austur fyrir fjall. 

Fyrsti viðkomustaður var  Ölvisholt 
brugghús, sem er í gömlu uppgerðu fjósi.  
Eigendur settu sér það  markmið að 
framleiða metnaðarfyllri bjóra  en 
framleiddir hafa verið hérlendis.  Í því 
sambandi skal nefndur LAVA- bjórinn 
sem er mjög sérstakur,  dökkur og 
bragðmikill bjór.  Í Ölvisholti var saga 
þessa unga brugghúss kynnt og gestum 
boðið að bragða á framleiðslunni til 
mikillar ánægju. 

Næsti  áfangastaður  var Listasafn 
Árnesinga í Hveragerði  sem staðsett er í 
næsta nágrenni  við Iðavelli (áður Eden).  
Húsið byggði Einar Hákonarson 
listmálari en það er nú í eigu 
Héraðsnefndar Árnesinga.  Þar tók á 

móti Inga Jónsdóttir forstöðumaður 
safnsins og eiginkona Þorgils 
Baldurssonar.  Hún sagði frá safninu og 
leiddi  klúbbfélaga um sýninguna  
Andans konur sem þá  var uppi.  
Sýningin samanstóð af verkum eftir Nínu 
Tryggvadóttur og Gerði  Helgadóttur  en 
þær eru höfundar að listaverkum í 
Skálholtskirkju en altaristaflan í kirkjunni 
er eftir Nínu og steindu gluggarnir eftir 
Gerði.  Saga þessara verka  var rakin á 
sýningunni. Þetta var glæsileg sýning og 
lyfti andanum í hæðir.  Safnið bauð upp á 
ferska ávexti  til hressingar.    

Þriðji og síðasti áfangastaðurinn var svo 
veitingastaðurinn  Kjöt og kúnst í 
Hveragerði .  Þar var boðið upp á 
hlaðborð af ýmsum girnilegum réttum og 
gerðu menn og konur sér gott af í 
notalegum borðsal.  Að borðhaldi loknu 
var keyrt til Reykjavíkur og komið að 

Lionsklúbburinn Njörður,  Reykjavík
- fagnar  50  ára  a fmæli  í  á r  -

N J A R Ð A R F R É T T I R

TIL HAMINGJU
MEÐ DAGINN....

Henrik Árnason átti 
afmæli 7. október s.l.

Þá átti Sigurður L 
Viggósson afmæli þann 
19. október s.l.

Loks átti Árni Stefán 
Guðnason afmæli þann  
28. október s.l.

Njarðarfré t t i r  óska 
afmælisdrengjunum til 
hamingju með afmælið.
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SVIÐ Í STAÐ KEILU

Við biðjum menn að taka eftir því að tvær breytingar hafa verið gerðar á 
dagskrá vetrarins. 

Fresta þurfti sviðamessu vegna fjarveru margra félaga erlendis og flensu. 
Ákveðið hefur verið að halda sviðamessuna föstudaginn 20. nóvember n.k. í 
húsnæði Karlakórs Reykjavíkur að Grensásvegi 13, Reykjavík. (Pfaff húsinu).  
Við minnum klúbbfélaga á að skrá sig og gesti tímanlega. Í fyrra var uppselt á 
sviðamessuna. Takið endilega með ykkur góða gesti, ekki síst eldri félaga. 
Boðin verða upp málverk eftir Henrik Árnason.

Þá hefur verið ákveðið að fella niður hjónakeilukvöldið sem halda átti þann 
18. nóvember.

HRÓSIÐ FÆR

Stjórn Njarðar fyrir að hafa 
þegar skipulagt og farið tvær 
skemmtilegar ferðir í upphafi 
starfsárs. 

HAUSTFERÐ UM SUÐURNES

Þann 19.sept. fóru Njarðarfélagar ásamt mökum í haustferð 
um Suðurnes. Fyrst var haldið í víkingasafnið í  Innri-
Njarðvík sem geymir víkingaskipið Íslending. Að ábendingu 
heimamana var Innri-Njarðvíkurkirkja skoðuð.  Kirkjan er 
byggð úr alhöggnum steini og yfirsmiður var Magnús 
Magnússon múrari frá Miðhúsum í Garði en hann var 
einnig yfirsmiður Hvalsneskirkju. 

Næst var haldið í Fræðasetrið í Sandgerði.  Reynir 
Sveinsson forstöðumaður safnsins og leiðsögumaður tók á 
móti okkur.  Safnið er fyrst og fremst náttúrugripasafn.  Þar 
hafa vísindamenn einnig aðstöðu til þess að rannsaka lífríki 
sjávar.  Þorgils sagði frá því að í Sandgerði  væru hans 
æskuslóðir.  

Þá var Hvalsneskirkja skoðuð.  Í kirkjunni er geymdur 
legsteinn Steinunnar dóttur Hallgríms Péturssonar 
sálmaskálds.  Frá Hvalsnesi var keyrt út á Stafnes en þar er 
lítill viti 8 m hár byggður árið 1925.  Við Stafnes strandaði 
togarinn Jón forseti  RE-108 1928 en þá fórust 15 menn og 
10 björguðust.  Þetta sjóslys mun hafa valdið miklu um 
stofnun Slysavarnafélags Íslands og fyrstu björgunarsveitar 
þess sem er  Sigurvon í Sandgerði.  Þá var komið að 
heimsókn í elsta hús  Sandgerðis  sem heitir Efra Sandgerði. 
Lionsklúbbur Sandgerðis hefur gert húsið upp og hefur þar 
aðstöðu sína.  Sandgerðingar  tóku á móti Njarðarfélögum 
með kaffi og meðlæti.  

Gist var á Flughótelinu í Keflavík þar sem hópurinn átti 
ánægjulega kvöldstund með góðum mat og drykk. 
Einhverjir fóru aðeins út á lífið í Keflavik og hittu gamla 
kunningja.  Eftir morgunverð á sunnudagsmorgni var 
haldið út á Reykjanes og keyrt í gegnum Hafnir,  sem  er 
lítið þorp og  fróðlegt  var að kynna sér sögu þess.  

Frá Höfnum var ekið út á Reykjanes og sýningin Orkuverið 
jörð skoðuð, þar sem finna má mikinn fróðleik um 
orkubúskap jarðarinnar. Það er merkilegt að sjá 
uppbyggingu á þessum stað sem áður var hraun og sandur.  

Þá var haldið í fyrrum heimabæ formanns okkar Jóns 
Gröndal, Grindavík, þar sem Saltfisksetrið var heimsótt. Þar 
var boðið upp á saltfiskbollur og drykki.  Í Saltfisksetrinu er 
áhugaverð sýning,  sem rekur  sögu saltfiskverkunar á 
Íslandi.  Þá var komið að lokaþætti ferðarinnar.  Ekið var 
suður fyrir Þorbjörn og út að Bláa Lóninu og mannvirki þar 
skoðuð. Og ferðin endaði svo úti í hrauni á stað þar sem 
skoðaðir voru hlaðnir veggir gamalla vegavinnukofa, frá 
fyrri hluta síðustu aldar, þegar fyrsti vegurinn var lagður til 
Grindavíkur.    

Hópurinn var rúmlega 30 manns og við keyrði saman í 
ágætri  rútu.  Leiðsögumaður alla ferðina var Reynir 
Sveinsson úr  Sandgerði  og gerði hann ferðina lifandi og 
skemmtilega.

Hópurinn kynntur fyrir sögu Íslendings, sem er nákvæm eftirlíking 
af Gauksstaðaskipinu.


	fréttabréf 1 tbl 2009-2010.pub

