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TIL HAMINGJU MEÐ 

DAGINN.... 

Njarðarfréttir óska neðan-

greindum félögum til 

hamingju með afmælið: 

Jón Gröndal PCC 26.04 

 

Sigurður Karlsson 30.04 

 

 

Við sendum  

afmæliskveðjur. 

Við minnum á næsta 

fund, sem haldinn 

verður miðvikudaginn 

6. apríl n.k. kl 18:00 

að  

Grand Hótel.  

Á fundinum mun for-

maður segja frá ferð 

sinni til 

 Equador og 

 Galapagoseyja í mars-

mánuði. 

Á öskudaginn, 9. mars heimsóttu Njarðar-

félagar álverið í Straumsvík. Tekið var á móti 

félögum sem voru látnir afklæðast og geisla-

virkni þeirra mæld og þeir klæddir í öryggis-

galla að því loknu. Verksmiðjan var skoðuð 

undir öruggri leiðsögn og þótti mönnum 

tilkomumikið að skoða hinn stóra kerskála 

en stærð hans er á við margfaldan fótbolta-

völl. Ferðin var í alla staði hin ánægjulegasta 

og þáðu Njarðarfélagar kaffiveitingar og 

fengu svör við spurningum sínum eftir 

skoðunarferðina. 

 

I slandsbanki  

N J A R Ð A R F R É T T I R  

 

ÁLVERIÐ HEIMSÓTT 

Njarðarfélagar glaðir í áberandi öskudagsbúningum í boði 

Rio Tinto Alcan. Ef myndin prentast vel, má sjá að margir 

tóku þátt í mottumars átakinu. 

SKYNDIHJÁLPARNÁMSKEIÐ  

Njarðarfélagar nutu þess hve vel Vigfús 

Halldórsson er giftur, þegar þeir heimsóttu 

björgunarskipið Sæbjörgu, þar sem kona 

hans Sigrún Stefánsdóttir er æðstráðandi. 

Hún hafði skipulagt námskeið í endurlífgun 

fyrir Njarðarfélaga sem kom sér vel fyrir 

Hörð, eins og sjá má á meðf. mynd sem sýnir 

hann endurlífga kanadískan milljarðamær-

ing sem leið út af þegar Hörður sýndi honum 

reikninginn.  

Eftir vel heppnað námskeið var boðið upp á 

kaffi og kleinur og eins og sjá má veitti 

klúbbfélögum ekki af heimsókninni— enda 

hafa þeir aldrei verið eins líflegir, eins og 

sést á meðf. myndum. 



 

R a u ð a  f j ö ð r i n  
Nú leggast allir á árarnar 

Lionshreyfingin selur rauðu fjöðrina 

helgina 8.-10. apríl n.k. Að þessu sinni 

hefur klúbburinn samið við íþrótta-

félagið Fylki um að ganga í hús á sölu-

svæði Njarðar gegn sanngjarnri þóknun. 

Fyrir bragðið þurfa félagar ekki sjálfir að ganga í hús. 

Í tölvupósti til félaga var listi yfir fyrirtæki sem félagar þurfa að kanna vandlega og sjá hvar 

þeir kunna að hafa ítök sem þeir geta nýtt sér í þágu söfnunarinnar.  

 

Bls.  2  

M y n d i r  f r á  s í ð a s t a  f u n d i  

 

HRÓSIÐ ... 

FÁ BÆÐI JÓN EYJÓLFUR 

JÓNSSON FORMAÐUR 

SKEMMTINEFNDAR FYRIR 

FYRIR FRÁBÆRAN UNDIRBÚN-

ING AÐ FERÐ NJARÐAR-

FÉLAGA OG MAKA Á JÁ RÁÐ-

HERRA ÞANN 1. APRÍL. LEIK-

RITIÐ FJALLAR EKKI UM 

STEINGRÍM OG JÓHÖNNU 

EINS OG ÞEIR GÆTU HALDIÐ 

SEM EKKI NÁÐU AÐ TRYGGJA 

SÉR MIÐA Á SÝNINGUNA ... 

 

.. OG DANÍEL ÞÓRARINSSON 

FYRIR ENN EINN UNDIRBÚN-

INGINN AÐ SÖFNUN Í ÞÁGU 

RAUÐU FJAÐRARINNAR. 

SVO EIGA ÞEIR EINNIG HRÓS 

SKILIÐ FYRIR MOTTURNAR 

SEM ÞEIR SKARTA Á MYND-

UNUM. 

 

5 .  t b l .  1 2.  á r g.  -  a p rí l  20 1 1  

Þegar fundir eru fjölmennir getur verið biðin eftir að 

komast á WC verið of löng 

Mjög góð mæting eins og ávallt og hvert sæti 

skipað 

Þessir voru kátir, enda lentu þeir við háborðið 

vegna þröngs á þingi 

Brauðið brotið 

Björgvin Jónsson fékk viðurkenningu frá 

klúbbnum í tilefni 70 ára afmælis 

Sveinn Snorrason flutti minningarræðu um Guð-

mund Ingva Sigurðsson, hrl., fv. formann Njarðar 


