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Ritstjórar hafa ákveðið að helga blaðið öllum þeim 

glæsilegu eiginkonum okkar Njarðarfélaga sem svo 

dyggilega standa með sínum mönnum og þar með 

efla andann í klúbbnum og það starf sem þar er 

unnið.  Nokkrar þeirra eru að auki sjálfar Lions-

menn(konur),  og eiga því tvöfaldan heiður skilið. 

Lokafundur Njarðar var haldinn samkvæmt auglýstri dagskrá 

föstudaginn 24.júní, að Nauthóli.  Mæting var mjög góð veðrið 

lék við okkur og reykingarfólkið og byrjaði hátíðin með freyði-

víni í fordrykk og síðan áfram ýmsir smáréttir með víni og 

síðan sest til borðs,  safarík steik og kaffi og súkkulaði á eftir.  

Hefðbundin dagskrá var nokkuð löng að vanda en síðan tóku 

við skemmtiatriði, örsögur og loks Blues-Brothers með fjölda-

söng og ekki laust við að annar þeirra væri í ætt við Jonny 

Cash.  Salurinn var þéttsetinn og mál manna að vel hefði til 

tekist.  Engin slagsmál. 

Á lokafundi fara fram stjórnarskipti og lét nú af störfum þrí-

eykið Guðlaugur, Guðmundur MJ og Steinar en við tóku þeir 

Magnús Jón, Vigfús og  Jón Kristján.  Myndir hér á eftir sýna 

þessa hátíðlegu athöfn og ekki að sjá að fráfarandi stjórn sé 

leið lífsdaga né nýráðin kvíðin starfinu.  Enda hafa þeir blásið 

til fundar strax 6. júlí eins og auglýst er hér í blaðinu. 

Fráfarandi stjórn byrjaði á að heiðra sex félaga, þ.e. okkur rit-

stjórana, Björn Ágústsson, Jón Eyjólf Jónsson, Erlend Guð-

jónsson og Sigurð Sumarliðason sem var fjarstaddur, fyrir gott 

starf í þágu Njarðar.  Fengum við medalíur í hnappagatið Pre-

sidents appreciation award.  Þá heiðraði stjórnin alla virka 

stofnmeðlimi og þá sem hófu starf á fyrsta starfsári fyrir 51 ári 

fyrir frábæran félagsanda og störf í Nirði, og voru tveir af 

frumkvöðlum Njarðar mættir þeir Jón Guðjónsson og Guðjón 

Eyjólfsson, en þeir voru báðir  hressir að vanda þó annar sé 89 

ára og hinn 81. Aðrir virkir stofnmeðlimir, þeir Friðrik Krist-

jánsson, Júlíus P Guðjónsson og Sveinn Snorrason fá sína 

viðurkenningu á næsta fundi sem þeir mæta á.  Þá hlaut 

Hörður Sigurjónsson,  Melvin Jones  viðurkenningu með  5 

demöntum fyrir einstakt starf í þágu Lionshreyfingarinnar.  

Við þekkjum allir dugnað Harðar og óskum honum til 

hamingju.  Þá hlaut Guðlaugur Guðmundsson fráfarandi ritari 

Melvin Jones viðurkenningu en aðrir, sem voru tilnefndir, þeir 

Albert Guðmundsson, Emil Birnir, Símon Kjærnested og Jón 

Eyjólfur Jónsson,  voru fjarverandi  og bíður þeirra Melvins-

glaðningur til seinni tíma.    

Þar sem myndir segja meira en mörg orð höfum við ritstjórar 

ákveðið að breyta Njarðarfréttum , sem eitt sinn var mánaðar-

rit en þróaðist síðan í Dagblað, í „Séð og Heyrt“ blað í þetta 

skipti svo þeir sem ekki komust á fundinn geti endurupplifað 

gleðina sem ríkti þar.  Góða skemmtun. 

 

N J A R Ð A R F R É T T I R  

 

LOKAFUNDUR OG MEYJAFANS  

Gamla og nýja stjórnin að lokinni athöfn. Frá hægri, Guðmundur MJ, Guð-

laugur, Steinar, Jón Kristján, Vigfús, Magnús Jón.  

Nýr formaður Jón Kristján afhendir Steinar fráfarandi viðurkenningarskjöld 

fyrir starfið. 
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Guðlaugur féhirðir fær sinn skjöld fyrir góða fjárhirslu frá Jóni Kristjáni. Guðmundur MJ tekur við viðurkenningarskildi fyrir gott starf frá Jóni Krist-

jáni.  

... sem fengu góðar undirtektir Siðameistarinn kvaddi sér hljóðs og sagði 

margar örsögur ... 

Perla, Marteinn og Erlendur fylgjast með stjórnarskiptum. 
Magnús Þórarinsson skemmti sér konunglega. 

Hörður Sigurjónsson, hugsi. 
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Heiðursmennirnir Guðjón Eyjólfs og Jón Guðjóns fá Demants viðurkenningu 

úr hendi Steinars P. 

Arnar, Tómas og Erlendur sæmdir Þakkarviðurkenningu fráfarandi formanns 

Steinars P. 

Daníel  frá farandi siðameistari með Ingu sína Norðdahl, hress að vanda.  Johnny boy, Jón okkar Guðjóns kom með unga dömu upp á arminn eldhress 

að vanda.  Reyndist vera dóttir hans Anna María og er hans yngsta barn. 

Guðjón alsæll og allsgáður að vanda með nýju demanta orðuna. Hörður  sæmdur fimm-demanta Melvin Jones viðurkenningu fyrir frábært 

starf í þágu Lionshreyfingarinnar fyrir  hönd Njarðar. 
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Lionshjónin , Hörður og Rannveig Ingvars ætla að setja upp demantaverslun. Ásgeir og Eygló Eyjólfsdóttir létu sig ekki vanta og nutu kvöldsins. 

Guðrún Stefánsdóttir og Bergþór í  fantaformi kát og hress. Perla Guðmundsdóttir og Marteinn eiga 32 ára Lionsafmæli og hlýða á ör-

sögur. 

Íris  Ægisdóttir og Halli Konn, golfmeistarar Njarðar, létt og kát að vanda. Gunnhildur Magnúsdóttir með Árna sinn, sæl, brún og södd. 
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Inga Helgadóttir og Sverrir slaka á með kaffi eftir matinn. Jóna S Harðardóttir og Arilíus glöð á góðri stund. 

Erlendur Guðmunds og Ingunn Erna Stefánsdóttir hlýða andaktug á formann-

inn.  

Bjarni  Gunnar fær hlýlegt bros frá Júlíu sinni Leví    

Tómas ritstjóri og Írunn Ketilsdóttir nutu sömu sögustundar. Stefán og Kolbrún Þórðardóttir  kát yfir örsögum. 
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Lionshjónin Sighvatur og Elenóra Sigurðarbörn í ljúfum draumi. Tveir ofurhressir og dugmiklir, Erlendur Guðjóns og Úlfar okkar Eysteins án 

Frakka. 

Traustir Lionsfélagar, Ingibjörg Jóhannsdóttir og Halldór Guðmundsson sem 

einnig er í starfi hjá Lionshreyfingunni. 

Lionshjónin, Sigrún  A Stefánsdóttir hæst ánægð með Vigfús sinn í nýrri 

stjórn. 

Nýja stjórnarborðið Sigríður Þórhallsdóttir með Jónana sinn á hvora hönd. Elenóra og Bryndís Sigurjónsdóttir hans Sigurðar Viggóssonar kankast á. 
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Næsti fundur 

 

Við minnum á næsta fund Njarðar sem verður haldinn þann 6. júlí n.k. að Grand Hótel Reykjavík 

Tvær eld hressar, Jóhanna Haraldsdóttir hans Víðis og Kristrún Kristófers-

dóttir hans Loga. 

Þrjú hress. Logi mætti með nýjan gervilið og hlýðir á Jón Gröndal segja 

Dórótheu sinni Emilsdóttur sögu. 

Hvor okkar er nýr formaður og hvor okkar er að hætta. 

Formannsfrúin Greta B Petersen beið þolinmóð eftir Steinari sínum og Guð-

laugur hélt henni selskap og beið þess að losna úr embættinu. 

Víðir var kaffibrúnn og hvíslaði mörgum bröndurum að Arnari og Guðjóni. 

Blues Brothers og sá til  vinstri er fæddur Johnny Cash leikari 


