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Gestur okkar Njarðarfélaga miðvikudaginn 7. nóvember verður enginn 
annar en hinn ástsæli Hermann Gunnarsson öðru nafni Hemmi 
Gunn.  Hann er góður og gegn Verzlunarskóla maður, var þar við nám 
upp úr miðbiki síðustu aldar eins og Arnar formaður og Steinar 
siðameistari og ýmsir fleiri góðir.  

Hemmi varð strax á unglingsárum 
heimsfrægur Valsari á Íslandi og víðar 
fyrir sína einstæðu boltatækni. Gilti þá 
einu hvort það var handbolti eða 
fótbolti jafnvel körfubolti eða 
snjóbolti, alls staðar var hann bestur 
og er reyndar enn að áliti aðdáenda 
sinna. Landliðsmaður strax á 
barnsaldri og hápunktur ferilsins var 
efalaust þegar við unnum Dani 
næstum því 14:2. 
Hann hefur verið “landsliðsmaður” 
síðan eins og alþjóð veit.  Stjórnað 
vinsælasta sjónvarpsþætti landsins fyrr 

og síðar “Á tali hjá Hemma Gunn” og 
afburða vinsælum útvarpsþáttum þar 
sem gleðin er ávallt í hávegum höfð. 
Hemmi var einnig í þeirri ástsælu sveit 
Sumargleðinni með vinum sínum 
Ragga Bjarna og félögum. Hann er 
heimslistamaður í toppflokki.  
Hemmi hefur víða farið og dvaldi 
nokkur ár í Thailandi en svo er hann 
einnig bundinn Vestfjörðum sterkum 
böndum, nánar tiltekið Dýrafirði. 
Hann hefur ákveðnar hugmyndir um 
eflingu Vestfjarða og þá ekki sem 
olíuhreinistöð. 

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
Henrik Árnason 7. 
október, Sigurður L. 
Viggósson 19. október 
og Árni St. Guðnason 
28. október.. 

Næsti fundur verður 

miðvikudaginn 
7. nóvember 

kl. 18 á  
Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÆR.... 
Steinar Petersen fyrir 
góða siðameistaratakta. 
Hlutverk siðameistarans 
í að gæða fundina lífi og 
skemmilegheitum, en 
einnig að þar sé allt í 
réttu formi og með 
myndarbrag verður seint 
ofmetið. Steinar hefur 
farið vel af stað og við 
vonum að hann haldi 
áfram á sömu braut. 

 
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  

Steinar Petersen 
Þó glettnin skíni hér úr svip 
siðameistarans er vissara, fyrir 

félaga að haga sér vel!  

Á TALI MEÐ HEMMA GUNN! 

KEPPNISLIÐ NJARÐAR Í KEILU 
Það var fríður hópur sem hittist á keilumóti Njarðar í keiluhöllinni þann 17. október og ekki var hægt 

að merkja neitt kynslóðabil eins og sjá má á myndinni. Ungir sem eldri skemmtu sér vel! 
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SVIÐAMESSAN FRAMUNDAN 
Okkar árlega Sviðamessa verður haldin í 
Lionsheimilinu, Sóltúni 20 föstudaginn 16. 
nóvember. Félagar munu sjálfir sjá um 
eldamennskuna, happdrættið verður á sínum 
stað, söngkeppnin og góða skapið. Athugið,  
ekki er pláss nema fyrir 80 manns í mesta lagi. 
 

Á Sviðamessu Njarðar er boðið upp á heit og köld 
svið en einnig lappir sem mun vera orðið fátítt í 
dag. Allt er þetta sviðið með gamla laginu með gasi. 
Meðlætið er hefðbundið, rófustappa og tilheyrandi. 
Eins og gert var í fyrra verður einnig saltkjöt og síld 
á borðum. 
Eins og menn rámar ef til vill í er víni nokkuð 
haldið að mönnum á þessum samkomum. Á því 
verður engin breyting og mjöður seldur við vægu 
verði.  
Á Sviðamessu skemmta menn sér sjálfir og 
gamansögurnar munu fljúga úr pontunni sem aldrei 
fyrr.  
Sönghóparnir munu vera að störfum og keppnin 
milli þeirra örugglega eins spennandi og þegar 
Steinar náði sigri með stórkostlegum 
söngstjóratökum eins og sést á klassískri mynd frá 
2004. 
Þá má ekki gleyma skemmtilegu happdrætti, sem 
er jú mest til gamans gert. Félagar þurfa að vera 

snöggir að panta miða og muna að Sviðamessan er 
kjörið tækifæri til að kynna klúbbinn og félagana 
fyrir þeim sem kunna að hafa áhuga að gerast 
félagar í Nirði. 
Miðaverð er 3.500 á 
mann fyrir mat og  
“upphitara” þegar 
gengið er í salinn. 

Gengið hans Arnars mun örugglega ekki láta sig vanta! 

Það þarf mikil tilþrif ef 
menn ætla að vinna 
söngkeppnina. Steinar 
veit hvernig á að gera 
þetta. 

 
 

TVÆR JÓLAVEISLUR  
Ákveðið hefur verið að okkar betri partar verði með 
á fundi Njarðar miðvikudaginn 5. desember á Kaffi 
Reykjavík. 
Þetta verður hátíðlegur jólafundur, matur verður sniðinn 
að aðventunni og boðið upp á eitthvað ljúft skemmti-
atriði.  Þetta gafst vel í fyrra og því ákveðið að endurtaka 
leikinn. 
Ekki má rugla þessum fundi saman við Jólaballið. 
Það verður haldið sunnudaginn 9. desember og 
verður að nýju flutt í Rúgbrauðsgerðina.   
Þetta verður sem sagt með gamla laginu.  
Þar verður að venju tekið á móti okkur með piparkökum 
(og jólaglöggi). Svo verður ekta hangikjöt, kalt í sneiðum 
og heitt í bitum ásamt uppstúfi og grænum baunum og 
jólagrautur á eftir.  Þá verður hugvekja og jólasveinar 
koma og dansa og spila í kringum jólatréð. Þetta verður 
hátíðleg stund og MUNIÐ að þessi atburður situr í litlu 
hjörtunum langt fram á fullorðinsárin. Mætum því allir 
með okkar fólki jafnvel eldri foreldrum, sem eru 
ferðafærir. 
Eins og áður munu öll börnin fá gjafir frá jólasveinunum, 
félagar eru því beðnir að koma uppýsingum um nafn og 
aldur þeirra til einhvers félaga í skemmtinefndinni.  

VEL LUKKUÐ KEILUKEPPNI 
Njörður hélt sérdeilis vel lukkaða keilukeppni 17. 
október í Keiluhöllinni. Þangað mættu 24 
einstaklingar, bæði stórir og smáir og var mikil 
gleði ríkjandi. 
Gaman var að sjá að unglingar og eldri börn 
Njarðarélaga sem sjálf eru nýorðnir foreldrar komu og 
skemmtu sér vel með öfum og ömmum.   Hörð 
keppni var milli félaga þar sem ekki mátti á milli sjá 
hver skoraði hæst Jón Eyjólfur, Daníel eða Halli Konn 
en Daníel júníor hafði af þeim sigurinn.  Börnin stóðu 
sig ekki síður vel en þar urðu hæstir í unglingaflokki 
Arnar Vilhjálmur Arnarsson og í yngri flokki Halli 
yngri.  Eftir góðan leik var farið upp í nýjan glæsilegan 
sal í Keiluhöllinni þar sem menn gæddu sér á 
ljúffengum pizzum með gosi og öli, allt eftir aldri.  
Tæpast ástæða til að leggja þenna viðburð niður.  
Aftur á móti væri einnig vel athugandi að taka upp 
keilukeppni eingöngu fyrir fullorðna. 


