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TIL HAMINGJU MEÐ 

DAGINN.... 

Njarðarfréttir óska neðan-

greindum félögum til 

hamingju með afmælið: 

 

 

 

 

 

Árni Stefán Guðnason, PCC  

60 ára 28.10 

Henrik Árnason 07.10 

Sigurður L. Viggósson 19.10 

 

Afmælisdrengir september mánaðar 

voru: 

Daníel Þórarinsson, PCC 04.09 

Tómas Sigurðsson 18.09 

Magnús Þórarinsson 24.10 

Logi Guðbrandsson 29.09 

 

Ritstjórn sendir drengjunum afmælis-

kveðjur. 

Næsti fundur verður 

haldinn miðvikudag-

inn 6. október n.k. 

kl. 18 á sama stað og 

venjulega. 

Gestur fundarins 

verður Friðrik Páls-

son hótelhaldari á 

Helgina 25. september kl 10:00 ók 

fríður hópur Njarðarbúa og maka 

austur fyrir fjall að Skógum. Þar var 

stoppað, tæmdur öl og smörrebröd. 

Þórði safnstjóra byggðasafnsins að 

Skógum var færður afmælisfáni 

klúbbsins. Svo var siglt í 

“rjómablíðu” frá Landeyjarhöfn með 

Herjólfi yfir til Vestmannaeyja og 

tékkað inn á hótel Þórshamar.  Þar 

beið kvöldverður og mikil veisla. 

Á sunnudegi var skoðunarferð um 

eyjuna og með staðkunnugum 

manni.  Ferðin var svo vel lukkuð að 

ákveðið var, vegna fjölda áskorana, 

að framlengja ferðina. Af því tilefni 

hófust mikil hátíðahöld sem stóðu 

fram eftir nóttu. Svo og svo slakað á 

í bið eftir heimferð fram eftir 

mánudegi.  Allir komu þó heilir 

heim og í afturspeglinum eru flestir 

sammála um að vel hafi ræst úr þótt 

veður hafi sett strik í reikninginn.  

Fyrir forvitna er vert að geta þess að 

stjórnin er að íhuga ferð til 

Grænlands næsta vor, en sem sten-

dur strandar bara á að fá ísbrjót svo 

hægt sé að sigla umhverfis eyjuna.  

Hér fylgja nokkrar myndir úr 

ferðinni. 

Li onsklúbbu rinn Nj ör ðu r,  Reykja vík  

N J A R Ð A R F R É T T I R  

 

ÆVINTÝRAFERÐ TIL VESTMANNAEYJA  

(BIRT ÁN ÁBYRGÐAR) 
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Listsýningin Trifolíum 

Sá ágæti heiðursmaður Henrik Árnason 

Aunio hélt nýlega sýningu á verkum sínum 

(ekki j í því) í Gerðubergi. Þetta er heiður 

fyrir Henrik sem margir félagar hans deildu 

með honum og mættu í opnunina, skoðuðu 

myndverk og þáðu veitingar. Hér eru myn-

Á DÖFINNI 

NÚ STYTTIST Í SVIÐAMESSUNA. SIGGI 

SUM OG MATREIÐSLUMEISTARAR 

KLÚBBSINS SITJA SVEITTIR VIÐ AÐ 

SVÍÐA HAUSA OG LAPPIR. TAKIÐ DAG-

Af skreytingum á síðasta fundi. 

Stjórnin lagði sig fram um að heiðra og skreyta men allt eftir tilefni á síðasta 

fundi.  Þessir fengu embættisskipanir:  Erlendur Guðjónsson skipun í hús-

bréfanefnd. Sigurður Sumarliðason skipun í sviðaveilsuforstjóraembætti og Jón 

Eyjólfur Jónsson þáði skipunarbréf í skemmtinefnd.  

Þessir voru heiðrarði: Guðjón Eyjólfsson var sæmdur Lionsklukku í tilefni af 80 

ára afmæli. Björn Jónsson var sæmdur Ljóni í tilefni 60 ára afmælis og Har-

aldur Kornelíusson þáði Ljón í tilefni 60 ára afmælis (trúi því hver sem vill).  

Ritstjórar og Njarðarfélagar senda afmælisbörnum kveðjur og heillaóskir og 

þakka hinum fyrir að draga vagninn. 

Afhending stórgjafa Njarðar til Endur-

hæfingardeildarinnar á Grensási 

Starfsfólk á Grensásdeild 

tók formlega við stórgjöf 

Njarðar þann 13. sep-

tembber s.l. sem afhent 

var í tilefni af 50 ára starf-

safmæli klúbbsins. Sigrún 

Knútsdóttir yfirsjúk-

raþjálfari hafði orð fyrir 

starfsfólkinu og færði 

gestunum þakkir. 

Verðmæti gjafarinnar var 

nærri 30 milljónir króna. 

Tækin og búnaður eru 

þegar komin í notkun. 

Gaman er að geta þess að 

19 félagar og einn maki 

mættu til athafnarinnar. 


