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TIL HAMINGJU MEÐ 

DAGINN.... 

Njarðarfréttir óska neðan-

greindum félögum til hamingju 

með afmælið: 

Afmælisbörn júní mánaðar: 

 

Þórir Steingrímsson 05 06. 

Björn Jónsson 13.06. 

Stefán Jónsson 18.06. 

Erlendur Guðjónsson 22.06. 

Guðjón Eyjólfsson 23.06. 

Marteinn Þór Viggósson 27.06. 

Ásgeir Sveinsson  25.06. 

Marteinn Þór Viggósson 27.06 

Björn Ágústsson 30.06. 

Við minnum á næsta 

fund, sem haldinn 

verður miðvikudaginn 

1. júní n.k. kl 18:00 að  

Grand Hótel.  

Mætið tímanlega. Hefð-

bundin dagskrá og 

opnar umræður félaga 

um framtíð Njarðar. 

Síðasti fundur sitjandi 

stjórnar 

LAUGARDAGINN 21. MAÍ VAR NJARÐAR-

FÉLÖGUM BOÐIÐ AÐ HEIMSÆKJA GUNNARS-

HOLT OG HEKLU-SKÓGA.  

     Þetta var frábær ferð, þar sem byrjað var með án-

ingu á Kambabrún og veitti ekki af að skola ferðarykið 

úr kverkunum eftir þreytandi ferð frá Reykjavík.  

Gamli danskur með öli, ásamt rauðu og hvítu rann 

ljúflega niður morgunþurrar kverkar í rjómablíðu og 

heiðskýru.  Fararstjórinn hinn ljúfi formaður Njarðar, 

Steinar Petersen fór á kostum í ferðalýsingu með 

a.m.k. 30 örnefni á reiðum höndum og það bara upp að 

Litlu Kaffistofunni. 

     Eftir að hafa fengið brjóstbirtu í Kömbunum (ekki 

lofað annarri fyrr en í Hveragerði) var ekið fram sem 

leið lá í Gunnarsholt.  Þar voru dregnar upp forláta 

samlokur sem Sigurður okkar Karlsson útbjó (þó hann 

kæmist ekki sjálfur) og þær ásamt guðaveigum í öllum 

regnbogans litum runnu ljúflega  niður  hjá þyrstum 

Njarðarbúum og mökum þeirra. 

     SVEINN RUNÓLFSSON LANDGRÆÐSLU-

STJÓRI einskær höfðingi og sagnaþulur bauð okkur 

velkomin og hélt svo erindi um starfsemina, allt frá 

fræsöfnun til sáningar auk þess að reifa sögu starfsins 

allt aftur til aldamóta 1900.  Að því búnu fór hann með 

okkur um húsakynnin og út í verksmiðjur þær sem 

framleiða allar gerðir af frækorni til ræktunar og var 

það ótrúlegt að sjá hversu öflugt starf er unnið þarna af 

svo fáum.  En þar sem klukkan gengur hraðar þarna en 

annars staðar var ákveðið að bíða með ferðina að 

Heklu en farið aftur í Kaffi og kleinur hjá Sveini og 

annað fyrir þá sem það vildu meðan Sveinn svaraði 

fyrirspurnum.  Því næst var ekið og skoðað  nýtt safna 

og fræðsluhús,  sem Landgræðslan hefur tekið í notkun 

áður en Sveinn var kvaddur eftir formlega myndatöku. 

     Nú voru enn 2 klukkustundir í að matur á Hellu 

væri klár og því var ekið að Hvolsvelli þar sem Njálu-

safnið var skoðað og þeim fróðleik skolað  niður með 

litríku vatni. Síðan var ekið sem leið lá að Árhúsi -, 

veitingarstað við Hellu þar sem sest var niður við 

kryddlegið lambalæri.  Til yndisauka hafði stjórnin 

látið útbúa þetta fína gos sem byrjaði á slaginu 1800 

með sí-hækkandi gosstrók og tóku menn myndir í gríð 

og erg.  Kom á daginn að þetta var í Grímsvötnum.  

Eftir ljúffengan eftirrétt var haldið af stað í bæinn en til 

að menn kæmu ekki þurrbrjósta heim var áð í Hvera-

gerði og umbúðir tæmdar svo Eiríkur og hans fólk í 

endurvinnslunni þurfi ekki að hella úr pakkningum 

áður en pressað er. 

     Þessi ferð var í alla staði hin ljúfasta. Eiga þeir 

Guðlaugur, Guðmundur MJ og Steinar þakkir skilið 

fyrir frábært ferðaár og Steinar fyrir leiðsögn.  Héldu 

allir glaðir heim.   

N J A R Ð A R F R É T T I R  

 

ELDGOSAFERÐ 

Áð í Kömbum. Skólasystkinin létu ekki sitt eftir liggja í 

að afferma rútuna 

Fríður hópur við Sagnagarð. Landgræðslustjóri  í for-

grunni 

Landgræðslustjóri sagði  sögur ... 

Myndataka á næsta 

fundi. 

 Komandi stjórn vill 

endurnýja myndir í 

félagatali. Sumir eru 

enn með fermingar-

myndir 
... og fólk hlustaði með andakt. 



 

Bls.  2  

M y n d i r  f r á  G o s f e r ð  

 

Á DÖFINNI: 
 

 

GOLFMÓT NJARÐAR 

VERÐUR HALDIÐ FÖSTU-

DAGINN 10.JÚNÍ N.K. KL 

16:00 Á KÁLFATJARN-

ARVELLI Á VATNS-

LEYSUSTRÖND NÁNARI 

UPPLÝSINGAR SENDAR ÚT 

SÍÐAR.  

 

LOKAFUNDUR 

NJARÐAR VERÐUR AÐ 

NAUTHÓL Í NAUTHÓLS-

VÍK FÖSTUDAGINN 24. 

JÚNÍ N.K., JAFNT FYRIR 

MEÐLIMI SEM MAKA. 

DAGSKRÁ KYNNT SÍÐAR. 

 

 

7 .  t b l .  1 2 .  á r g .  -  maí  2 0 1 1  

Bað ekki einhver um gos? 

Áð við sögusafnið 

Emil hampar gömlum dönskum vini. 

Stefnan var tekin á Heklu. 

Í ferðalok skenkti stjórnin konum rósir 

Nauts —þessi er eins og gamli traktorinn í sveitinni 

HRÓSIÐ ... 

HRÓSIÐ FÆR VÍÐIR 

PÁLL FYRIR AÐ ÆTLA 

SÉR AÐ AFMYNDA ALLA 

KLÚBBFÉLAGA. NÝ-

KJÖRIN STJÓRN VILL 

YNGRI MYNDIR AF ELDRI 

MÖNNUM INN Á VEFINN. 

 

Allir heilir og glaðir að kvöldi viðburðaríks ferðadags. 

Veðrið lék við ferðamenn Formaðurinn færði gestgjafanum fána að skilnaði 

Traktorarnir hafa stækkað frá því ég var í sveit 


