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 VEL HEPPNUÐ SVIÐAMESSA 

 

NÆSTI FUNDUR 
 
 

Næsti fundur er jóla-
fundur.  

 
Mætum allir með 
mökum kl. 18:00 
miðvikudaginn  

2. desember n.k. á 
Grand Hótel. 

 
 

    Njörður hélt hina árlegu sviðamessu 
hinn 20. nóvember s.l. í húsnæði Karla-
kórs Reykjavíkur við Grensásveg. Mæt-
ing var góð en alls sóttu 90 manns 
veisluna. Sviðameistarar að þessu sinni 
voru félagar okkar, þeir Sigurður Sumar-
liðason, sem var yfirsviðameistari í ár, 
Sigurður Karlsson og feðgarnir Stefán 
Úlfarsson og Úlfar Eysteinsson. 

Veislustjóri var Bjarni Gunnar Sveinsson 
sem fór á kostum  Það var mál manna að 
veislan hafi heppnast í alla staði vel. 
Salurinn var skreyttur ferhyrndum 
forystusauðum. Að vanda sáu Lions-
konur í Lkl. Foldu í Grafarvogi um 
þjónustu og afgreiðslu á barnum.  

Eins og sjá má af myndum, var feikna-
fjör. Fyrst var sungið og svo var jarmað 
og svo var sungið meira.  

Mikil tilþrif voru við listaverkauppboðið, 
enda fór svo að Úlfar Eysteinsson keypti 
þrjár myndir eftir aðallistamann 
kvöldsins. Uppboðshaldararnir Jón 
Eyjólfur og Hörður slógu í gegn. Örtröð 
myndaðist þegar happdrættismiðarnir 
voru seldir. Svona á þetta að vera! 

Menn héldu saddir og sælir heim til sín í 
veislulok uppúr miðnætti að frátöldum 
nokkrum eftirlegukindum sem villtust í 
bæinn. 

  

Lionsk lúbbur inn Njörður,  Reyk jav ík  
 

N JARÐARFRÉTTIR  

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
 
 
Árni Ásgeirsson átti 
afmæli 5. nóvember s.l. 
 
Arnar Hauksson, ritstjóri,  
átti afmæli 9. nóvember 
s.l. 
 
Þorgils Baldursson átti 
afmæli 13. nóvember s.l.  
 
Friðrik Kristjánsson og 
Steinar Petersen áttu-
a fmæ l i  þa nn  1 8 . 
nóvember s.l.  
 
Þorvarður Einarsson átti 
a fmæ l i  þa nn  2 1 . 
nóvember s.l. 
 
Sighvatur Sigurðsson átti 
a fmæ l i  þa nn  2 6 . 
nóvember s.l.  
 
Nj a rða rf ré t ti r  óska 
afmælisdrengjunum til 
hamingju með afmælið. 
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JÓLABALL LIONSKLÚBBSINS NJARÐAR 2009 

Jólin koma og pabbi og mamma 
eru í eldhúsinu að leita að flibba-
hnappinum hans pabba.  En hvað 
eru afar og ömmur að gera.  Jú ! -  
undirbúa jólaballið hjá Nirði sem 
verður laugardaginn þann 13. desember að Hótel Sögu og hefst stundvíslega 
klukkan hálf fimm.  Munið að bjóða frúnni, tengdó, börnum og tengda-
börnum sem eru væntanlegir Njarðarfélagar eftir nokkur ár. 

 
Jólaballið verður haldið í Súlnasal Hótel Sögu laugardaginn 13. des. frá 
kl. 16:30-19:00. Verðið er það sama og í fyrra eða 3000 kr. fyrir fullorðna 

og 1500 kr. fyrir börn 5-12 ára og 500 kr. fyrir yngsta hópinn. 

HRÓSIÐ FÆR 

Úlfar Eysteinsson sem náði sér í 
þrennu eftir Henrik Árnason á lista-
verkauppboði á sviðamessunni.  
 
Ef myndin í miðið prentast vil, má sjá 
prófíl af listamanninum.  

Herrakvöldið framundan  
 
Kæru Njarðarfélagar: Nú eru stórverkin framundan.  
Hörður og hans menn hafa dyggilega undirbúið herra-
kvöldið og nú þegar er ákveðið að þetta kvöld verði algjör-
lega helgað Grensásdeild Landspítala.   
 
Þess vegna hefur Forstjóra Landspítala Birni Zoega verið 
boðið sem heiðursgesti og sömuleiðis yfirlækni Grensás, 
Stefáni Yngvasyni og hafa báðir þekkst boðið. 
 
Þá hefur okkar ástkæri fyrrverandi ráðherra, Guðni Ágústs-
son þekkst boð um að vera ræðumaður kvöldsins og efnir 
þar með gamalt loforð er hann þurfti að bakka út fyrir 
þremur árum vegna persónulegra anna (ekki heyanna).  Því 
er bara að taka fram sparifötin, hringja í alla gömlu félagana 
og skrá sig á borð því það verður örugglega uppselt líkt og 
vanalega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Og svo koma hér myndirnar úr sviðamessunni, sem 
komust ekki á forsíðuna: 

 
 
 
 
 
 
 

Hohohooo 
gleðileg jól!!! 

Skyldi formaður herrakvöldsnefndar sýna þessi tilþrif í 
listmunauppboðinu á herrakvöldinu? 

... en sumir bara jörmuðu með ferhyrndu forystusauðunum. 

Sveinn söng á dönsku fyrir okkur 

Friðrik stýrði fjöldasöng 


