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Njarðarfélögum ásamt mökum er boðið til kaffisamsætis á Grensásdeild 
LSH fimmtudaginn 13. desember kl. 16:00-17:00. Tilefnið er afhending 
Njarðar á tveimur endurhæfingartækjum til deildarinnar. Fyrr á þessu 
starfsári var ákveðið að endurhæfingardeildin yrði framvegis einn af 
aðalstyrkþegum klúbbsins. 

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
 

Árni Ásgeirsson 5. nóv, 
Friðrik Kristjánsson og 
Steinar Petersen báðir 
þann 18. nóv, Sighvatur 
Sigurðsson 26. nóv og 
síðast en ekki síst Arnar 
formaður, sem varð 
sextugur 9. nóvember. 

Næsti fundur verður 

miðvikudaginn 
5. desember 

kl. 18 á  
Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÁ.... 
Sviðameistararnir Siggi 
Sum, Úlli, Jón Eyjólfur,  
Halli, Elli og Bjarni 
Gunnar fyrir frábæra 
Sviðamessu.  
Sviðin og lappirnar voru 
unaðsleg og allur matur í 
t oppk l a s s a .  Menn 
skemmtu sér vel eins og 

 
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  

Jólaballið verður 9. desember 
Jólaball Njarðar hefur verið fjörugt og skemmtilegt svo lengi sem elstu börn klúbbfélaga muna. 

Jólasveinar hafa yfirleitt náð því að mæta á staðinn og dansa í kringum jólatréð. Þeir kunna öll jólalögin 
og spila undir á gítar. Stundum hafa þeir með sér stóra poka með gjöfum handa krökkunum. Nú verða 
allir krakkar að fara að æfa sig að syngja jólalögin svo jólasveinarnir heyri vel í þeim til að rata á ballið. 

VIÐ HEIMSÆKJUM GRENSÁSDEILD 

Fleiri gjafir munu vonandi fylgja í 
kjölfarið með fyrirhuguðu samstarfi 
klúbbsins og deildarinnar. 
Okkur verður boðið að skoða endur-
hæfingardeildina undir leiðsögn 
starfsfólks og jafnframt verða sýndar 
teikningar að nýrri byggingu, sem er í 
undirbúningi. 
Grensásdeildin fellur undir endur-
hæfingarsvið Landspítala háskóla-
sjúkrahúss. Á Grensásdeild er unnið 
afar þarft starf að endurhæfingu m.a. 

þeirra sem lent hafa í alvarlegum 
umferðarslysum.  
  

Nonni er ótrúlegur! 
Jón pabbi var í miklu stuði og 
líkara því að hann væri 55 ára 
karlinn en ekki 85!  

Myndin sýnir 
tæki eins og 
Njörður færir 
Grensásdeild 
að gjöf að 
þessu sinni.  
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← Bjarni Gunnar, lands-
þekktur “áhugavert” bauð 
mönnum að gera svo vel........ 

...og njóta kræsinganna....  → 

←  ...kannski fá sér einn 
laufléttan Jubileum..... 

...því hvað er svo glatt .....  → 

.....sem góðra vina fundur! 

Mökum er boðið að taka þátt í desember-
fundi Njarðar eins og gert var í fyrra. 
Fundurinn verður með hátíðlegum brag og 
vonandi eitthvað sérlega gott að borða hjá 
þeim veitingamönnum á Kaffi Reykjavík.  

VEL HEPPNUÐ SVIÐAMESSA 
←Sjáiði pottana!  Ótrúlegt 
hvað kokkar okkar gátu gert í 
þessu pínulitla eldhúsi. 

Þær stöllur úr Lkl. Fold sáu  → 
um salinn. Magga Jóns selur hér 
miðana, brosmild að vanda. 

DESEMBERFUNDUR NJARÐAR:  

INNTAKA NÝRRA FÉLAGA 

Á fundinum verður sá 
gleðilegi dagskrárliður, 
inntaka nýrra félaga. Tveir 
öðlingsmenn bætast í 
hópinn, þeir Jóhann 
Friðbjörnsson og Þorgils 
Baldursson. Nánar er sagt 
frá þeim hér annars staðar 
á síðunni.  
Þá verður einnig formleg 
afhending Melvin Jones 
v iðurkenninga,  sem 
samþykktar voru í tíð 
síðustu stjórnar.  

Afmælis-börn verða 
heiðruð, en allmargir 
félagar hafa á undan-
förnum mánuðum átt 
merkisafmæli. 
Árni Ásgeirs fer að 
sjálfsögðu með ljóð við 
hæfi og siðameistari 
verður  vonand i  á 
staðnum ef hann ætlar 
ekki að tapa niður 
áunnum vinsældum.  Þá 
mun vera von á óvæntum 
gesti á fundinn. 

Jóhann Friðjörnsson er 
húsasmíðameistari og 
eigandi einkahlutafélagsins 
Stuðla ehf., sem hefur á 
hendi byggingarstarfsemi 
og rekstur trésmíða-
verkstæðis. Jóhann er 
mikill golf-áhugamaður og 
hefur lagt drjúgan starfa að 
gerð Kiðjabergsgolfvallar 
og er nú formaður 
Golfklúbbs Kiðjabergs. 
Eiginkona Jóhanns er 
Regína Sveinsdóttir og búa 
þau á Egilsgötu 22 í 
Reykjavík. Meðmælandi  

Jóhanns  er  Sve inn 
Snorrason,  tengdafaðir 
hans, en Jóhann hefur 
ver ið gestur Sveins 
undanfarin þrjú eða fjögur 
Herrakvöld.  

Þorgils Baldursson er 
lyfjafræðingur og lyfsölu-
leyfishafi  í Apótekinu í 
Breiðholti.  
Þorgils hefur áhuga á því að 
verða meðlimur í Nirði, en 
hann hefur kynnst Lions á 
Höfn í Hornafirði og þekkir 
hreyfinguna.  
Eiginkona Þorgils er  Inga 
Jónsdóttur og búa þau í 
Bólstaðarhlíð 11 í Reykjavík 
M e ð m æ l a n d i  e r 
Jón  Eyjófur Jónsson. 
Þorgils hefur þegar ákveðið 

að bjóða eiginkonu ásamt 
syni, tengdadóttur og afa-
börnunum á jólaball Njarðar. 

Jóhann Friðbjörnsson 

Þorgils Baldursson 

JÓLABALLIÐ EKKI BARA FYRIR BÖRNIN, 
ÞAÐ Á AÐ VERA FJÖLSKYLDUEFLING! 
Formaður Njarðar, Arnar Hauksson, vill koma því 
á framfæri við okkur félagana að jólaballið eigi ekki 
að vera bara fyrir börnin. Jólaballið er góður 
vettvangur fyrir alla aldurshópa og tilvalið til að 
eiga notalega stund með öldruðum foreldrum jafnt 
sem ungum barnabörnum eða barnabarnabörnum. 

Það verður fjölbreytt og 
skemmtileg dagskrá á 
j ó l ab a l l i n u ,  dans að 
kringum jólatréð, Sveppi 
spjallar við börnin, séra 
Pálmi Matthíasson kemur 
í heimsókn og vinur okkar 
Sighvatur Sveinsson sér 

um að spila jólalögin eins 
og svo oft áður. 
Á borðum verður heitt og 
kalt hangikjöt, eftirréttur, 
kaffi og konfekt.  
Öll börn 12 ára og yngri 
geta átt von á gjöf ef 
jólasveinninn lætur sjá sig. 


