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HERRAKVÖLD NJARÐAR: 

NÝSTÁRLEG KYNNING UNDIRBÚIN 

TIL HAMINGJU 
MEÐ DAGINN.... 
Kristján Árnason 2. 
desember, Magnús Jón 
Árnason 11. desember, 
Magnús Jóhannsson 24. 
desember og Emil Birnir 
S igurbjörnsson 25. 
desember. 

Næsti fundur verður 

miðvikudaginn 
2. janúar 
kl. 18 á  

Kaffi Reykjavík. 

HRÓSIÐ FÁ.... 
Þeir skemmtinefndar– 
menn sem sáum um 
j ó l a b a l l i ð  e i n k um  
Hara ldur ,  Hörður , 
Erlendur og ekki síst 
nefndar formaður inn 
Árni Ásgeirsson. 
Aldrei hefur verið annar 
eins fjöldi á jólaballi 
Njarðar og tókst það 
afar vel. Allir skemmtu 
sér vel, ekki síst 
krakkarnir sem fengu að 
spreyta sig í söng hjá 
okkar góða undirleikara 
Sighvati Sveinssyni. 

 
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  

Herrakvöldsnefnd hyggst brydda upp á þeirri nýjung í kynningu á 
kvöldinu að senda tilkynningu um það í pósti til allra fastra gesta okkar 
og til þeirra sem okkur finnst eiga erindi á þetta frábæra kvöld.  

Góð stjórn verður að líta til allra átta! 
Mikið erum við Njarðarfélagar heppnir að hafa svona víðsýna stjórn sem augljóslega lítur til 
allra átta eins og glögglega sést á þessari mynd. En svo eru aðrir sem segja að þetta séu bara 

óttalegir jólasveinar.  
Allavega senda þeir sveinkarnir ykkur bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár. 

Árni kátur með jólaballið Hugmyndin stendur og fellur með því 
að til verði góður póstlisti.  Almenn 
þátttaka Njarðarfélaga í að gefa upp 
nöfn gesta sinna skiptir sköpum.  
Félagar, sendið inn slíkar upplýsingar 
eða komið með þær í síðasta lagi á 
fundinn 2. janúar. 
Formaður Herrakvöldsnefndar, 
Kristján Árnason, segir undirbúning 

ganga vel og stefntsé að því að setja 
nýtt met í innkomu kvöldsins. 
Janúarfundurinn verður lokaður og 
fyrst og fremst helgaður tveimur 
verkefnum, Herrakvöldinu og 
inntöku nýrra félaga. Allnokkrir hafa 
sýnt áhuga og þeir sem vilja bera upp 
nýja félaga eru þeir hvattir til að snúa 
sér strax til félaganefndar.  
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AFHENDING GJAFAR Á GRENSÁS 
Þann 13. desember sl. var góður hópur 
Njarðarfélaga og eiginkvenna mættur á 
Grensásdeild LSH til að afhenda tvö 
æfingatæki, sem klúbburinn færði deildinni að 
gjöf. Tækin koma að góðum notum því 
augljóslega er mjög mikilvægt að sjúklingar hafi 
góða aðstöðu til að styrkja sig líkamlega.   

S i g r ún  Knú t s dó t t i r 
yfirsjúkraþjálfari bauð 
hópinn velkominn og 
sagði í stuttu máli frá 
starfsemi Grensásdeildar. 
Arnar formaður afhenti 
gjöfina og gat þess að 
ákveðið hafi verið að gera 
deildina að einum af 
aðalstyrkþegum klúbbsins.  

Áður en gestum var boðið 
að skoða deildina óskaði 
Kalla Malmquist sviðs-
stjóri sjúkraþjálfunar eftir 

að taka til máls og flutti 
klúbbnum tvær vísur í 
þakk læt i s skyn i  f y r i r 
gjöfina: 
 

Gott að eiga góðan vin 

sem gefur björg í bú, 

veitir styrk jafnt vöðv´og sin 

og eflir von og trú. 
 

Þökkum fyrir tæk´og tól 

og tökum sæl á mót, 

Njörður eins og nýárssól 
oss nærir, hal og snót. 

Arnar og Sigrún Knútsdóttir 

Kalla Malmquist les vísurnar 

Tækin þegar komin í notkun. 
 

Að afhendingu lokinni voru tækin skoðuð og létu sjúklingar 
mjög vel af þeim. Gestir þáðu síðan veitingar og létu þess 
getið að klúbburinn hyggði á fleiri slíkar heimsóknir á 
Grensásdeildina í framtíðinni.  

STÓRU AFMÆLISBÖRNIN EÐA STÓR-AFMÆLIS BÖRNIN 
Þessir myndarlegu félagar áttu allir stór-afmæli á starfsárinu. Taldir 
frá vinstri: Logi Guðbrandsson varð sjötugur, Úlfar Eysteinsson og 
Sigurður Sumarliðason urðu sextugir, Guðmundur M. J. Björnson 
varð sjötugur og Daníel Þórarinsson sextugur. 
Á myndina vantar formann klúbbsins Arnar Hauksson, en hann 
varð einnig sextugur á árinu. 

VELKOMIN Í KLÚBBINN ! 

Sá siður hefur verið tekinn upp á síðustu árum að eiginkonur mæta 
á desember-fund klúbbsins. Haft er meira við í mat en á venju-
legum fundum og dagskráin á léttum nótum. Að þessu sinni var 
sérstakt tilefni til hátíðahalda því tveir nýir félagar gengu í klúbbinn. 
Þeir sjást hér með eiginkonum sínum talin frá vinstri: 
Inga Jónsdóttir (náfrænka Ingu Norðdahl) og maður hennar 
Þorgils Baldursson, Jóhann Friðbjörnsson og kona hans Regína 
Sveinsdóttir. Meðmælendur voru Jón Eyjólfur Jónsson og Sveinn 
Snorrason, sem jafnframt er faðir Regínu. 


