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NJARÐARFÉLAGAR

HEIMSÓTTU HENSON

NÆSTI FUNDUR
Maístjarnan

Næsti fundur verður 
haldinn miðviku-

daginn 6. maí. 

Sami staður sami 
tími.

Mæti nú allir.

Ritstjórar

Við Njarðarfélagar gerðum okkur 
glaðan dag með mökum þegar við 
heimsóttum Halldór Einarsson öðru 
nafni Henson í Brautarholtið þar sem 
hann á tveimur hæðum rekur um-
fangsmikla saumastofu. Þar eru 
saumaðar allar gerðir íþróttafatnaða. 
Það sem félögum þótti merkilegast 
var að flestir búningar eru prentaðir á 
hvítan grunn. Þannig að KR og 
Þróttararendurnar eru prentaðar á 
hvítan grunn. Einnig er fullkomin 
saumavél til að sauma út hversu 
flókin merki sem er. Jafnvel mætti 
sauma þar Njarðarmerkið í einkennis-
föt félaga. Eftir frásögn Henson á 
rekstri fylgdi pizza og bjór og síðan 
stanslausar sögur frá Henson um 
uppákomur í ólíkum löndum með 

ólíkum hetjum, allt frá Pushkas upp í 
Beckham og nánast er ekki til sá 
íþróttamaður sem Henson hefur ekki 
skálað við eða klætt í búning. Um 20 
félagar og makar mættu og var gerður 
góður rómur að ferðinni.

Arnari datt í hug að snúa vísu´sem ort 
var um Júlíus Hafstein sýslumann 
húsvíkinga upp á Henson:

Hensons eru ráðin rík
reist hefur allt í Reykjavík.
Hafnarstæðið og húsin öll
hann hefur skapað flestöll fjöll

Það er aðdáunarvert að fylgjast með 
elju og krafti Halldórs í rekstri hverju 
sem á dynur.

Lionsklúbburinn Njörður ,  Reykjavík

N J A R Ð A R F R É T T I R

Henson í miðri söguBoðið var í Brautarholti.

TIL HAMINGJU
MEÐ DAGINN....

Jón Gröndal, næsti for-
maður Njarðar varð 
sextugur þann 26. apríl 
s.l. 

Þá varð Jóhann Frið-
björnsson fimmtugur 
þann 3. maí s.l.

Þá átti Sigurður Karlsson 
afmæli þann 30. apríl, 
Bergþór Þormóðsson 
þann 1. maí og Guð-
mundur M. J. Björnsson 
þann 3. maí. 

Loks átti Sighvatur 
Blöndahl 55 ára afmæli 
þann 5. maí s.l.

Njarðarfrétt i r  óska 
afmælisdrengjunum til 
hamingju með afmælið.
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NIÐURSTÖÐUR AÐALFUNDAR NJARÐAR 2009
Aðalfundur Njarðar var haldinn miðvikudaginn 1. apríl 2009. 
Fundurinn var vel sóttur þrátt fyrir að keppt væri við landsleik Ís-
lendinga og Skota í fótbolta á sama tíma. Fundarhaldarar brugðust 
við samkeppninni með því að bjóða upp á beina útsendingu frá 
leiknum í fundarhléi undir áheitum um bjór á hvern félaga fyrir hvert 
skorað mark Íslands. 

Það horfir vel til um framtíð klúbbsins. Þegar er búið að manna 
stjórnir næstu starfsára og er slegist um embætti bæði af eldri og 
yngri félögum. Stjórn næsta starfsársins 2009-2010 verður þannig 
skipuð:

Steinar Petersen, var kjörinn varaformaður, Guðmundur M.J. 
Björnsson vararitari og Guðlaugur Guðmundsson var kosinn vara-
gjaldkeri.

Siðameistari Arnar Hauksson og varasiðameistari Sigurður Sumar-
liðason.

Umsjónarmaður var kosinn Hörður Sigurjónsson og til vara Sigurður 
Karlsson.

Formaður herrakvöldsnefndar Hörður Sigurjónsson og varafor-
maður Stefán Úlfarsson.

Endurskoðendur Guðjón Eyjólfsson og Guðlaugur Guðmundsson.

Það er ánægjulegt hve vel gengur að manna stöður. Klúbburinn sér 
fram á blómlegt starf á komandi árum þrátt fyrir þá erfiðleika sem nú 
ríkja í íslensku samfélagi, en erfiðleikarnir kalla einmitt á starf líknar-
félaga eins og Lionsklúbba.

Að aðalfundarstörfum loknum var horft á seinni hálfleik. Allt ætlaði 
um koll að keyra þegar Íslendingar jöfnuðu leikinn 1-1 í byrjun síðari 
hálfleiks en Skotar skoruðu eitt mark til og Ísland tapaði 2-1.

HRÓSIÐ FÁ

VÍÐIR PÁLL ÞORGRÍMSSON, 
HÚSBRÉFAMIÐLARI fyrir    
óþrjótandi eljusemi við útgáfu, 
sölu og innheimtu húsbréfa sem 
gerir klúbbnum fært að bjóða upp 
á uppákomur og skemmtanir á 
niðurgreiddu verði fyrir meðlimi 
og maka. Vafalaust er hann sölu-
hæsti húsbréfasali landsins um 
þessar mundir en nýjustu tölur 
sögðu frá gríðarlegri söluaukningu. 
Greinilegt er að Njarðarmenn gefa 
skít í kreppuna.

Og okkar gamli góði félagi

HENRIK ÁRNASON, HIRÐ-
LJÓSMYNDARI KLÚBBSINS, 
lífskúnstner og matgæðingur fyrir 
margra ára heimildasöfnun með 
ljósmyndun af uppákomum á 
fundum og skemmtunum á vegum 
vegum Njarðar. Þessar ljósmyndir 
verða ómetanlegar heimildir um 
klúbbstarfið þegar frá líður.

Jón Gröndal, 
formaður

Jón Eyjólfur Jónsson, 
ritari

Þorgils Baldursson,
gjaldkeri
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