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Gott málefni

þarfnast f jármagns

Neistinn er styrktarfélag hjartveikra barna og 
aðstandenda þeirra. Starfsemin gengur bæði út á 
að veita þeim félagslegan stuðning og fjárhagslega 
styrki eftir mætti, þar sem langvinn veikindi koma 
oft verulega niður á fjárhagsafkomu heimilanna. 

Fjáröflun er því stór þáttur í starfi Neistans og fer 
fram með ýmsum hætti. En hægt er að styrkja starfið 
beint með framlagi á reikning okkar í Landsbankan-
um. Reikningsnúmerið er 0101-26-4995 og kennitala 
Neistans 490695-2309.

Neistinn hefur einnig tekjur af sölu heillaskeyta 
og minningarkorta, sem afgreidd eru á skrifstofu 
Hjartaheilla í síma 552 5744.
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Já, þann 9. maí næstkomandi verður Neistinn 15 ára. 
Blaðið okkar verður að þessu sinni að mestu helgað 
þessu merkisafmæli með viðtölum og greinum. Litið 

er tilbaka yfir þessi ár sem hafa verið ótrúlega fljót 
að líða, kannski ekki síst vegna þess að þrátt fyrir að 
tilvist Neistans helgist af erfiðum aðstæðum í lífi ungra 
fjölskyldna þá hefur félagsstarfið ávallt einkennst af 
samstöðu og skemmtilegum uppákomum.

Við ætlum að fagna afmælinu allt árið 2010. En 
sérstök hátíð verður haldin á afmælisdaginn sjálfan 
með veglegri grillveislu við Barnaspítala Hringsins við 
Hringbraut í Reykjavík, sem hefjast mun stundvíslega 
klukkan 13.00. Þar munum við gæða okkur á góðum 
pylsum, gosi og að sjálfsögðu ljúffengri afmælisköku. 
Söngkonan okkar ástkæra, Jóhanna Guðrún, mun flytja 
nokkur lög og stjórna afmælissöngnum. Við hvetjum 
alla félagsmenn og velunnara Neistans til að mæta og 
gera sér glaðan afmælisdag.

Sumarhátíðin okkar verður svo á dagskrá eins og 
fyrri sumur, en nánari upplýsingar um stað og stund 
verða sendar á heimili ykkar er nær dregur. Einnig eigum 
við von á að hittast í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í 
byrjun júní  eins og síðustu ár, og svo er aldrei að vita 
nema við verðum með aðra skemmtilega uppákomu 

í tilefni afmælisins í 
sumar.

Unglingahópurinn 
okkar stækkar og 
stækkar og í ár fara 
tíu unglingar ásamt 
tveimur fararstjórum til 
Danmerkur í Norrænu 
sumarbúðirnar. Þetta 
er í fimmta skipti sem 
við sendum einhvern 
í búðirnar. Fyrst fóru 
bara tveir, svo óhætt er 
að segja að áhuginn á 
að blanda geði við norræna frændur okkar og frænkur 
hafi stórlega aukist. Unglingastarfið snýst annars um 
að hittast nokkrum sinnum yfir árið og gera eitthvað 
saman, fara í bíó, lazertag, snjósleðaferðir og fleira 
skemmtilegt.

Við í stjórn Neistans viljum þakka þeim fjölmörgu 
fyrirtækjum og einstaklingum sem hafa styrkt okkur 
svo rausnarlega í gegnum tíðina. Sem kunnugt er 
fór Styrktarsjóðurinn okkar illa út úr hruninu, miklir 
fjármunir töpuðust og ekki ljóst á skrifandi stundu 
hvort eitthvað af þeim endurheimtist. Hins vegar hafa 
velunnarar okkar ekki brugðist á erfiðum tímum. Á 
hverju ári fæðast allt að 70 börn með hjartagalla. Þeir 
eru misalvarlegir en því miður hefur það verið þannig 
að síðasta árið hafa mörg börn fæðst með erfiða 
hjartagalla, þau hafa þurft að dvelja lengi úti í aðgerðum 
og fjölskyldur þeirra því þurft á enn meiri styrkjum að 
halda.

Ég óska öllum þeim sem hafa hjálpað til við að halda 
Neistanum lifandi undanfarin fimmtán ár til hamingju 
með þennan stóra áfanga.  Án ykkar værum við ekki 
til.

Hjartanskveðjur, 
Guðrún Bergmann Franzdóttir

Afmælisár

3

Pistill formanns

Helgina 5. til 7. mars síðastliðinn stóð Landssam-
band bakarameistara fyrir skemmtilegri fjáröflun 
til styrktar Neistanum. Auglýst var að 25 krónur 

af andvirði sérhvers svokallaðs hjálparsnúðs sem seldist 
um þá helgi myndi 
renna til hjartveikra 
barna. Er skemmst 
frá því að segja að 
landsmenn hámuðu 

bókstaflega í sig snúðinn því þegar upp var staðið hafði 
ein milljón króna komið í hlut Neistans (reikningsdæmi 
fyrir stærðfræðihausana: hvað seldust margir snúðar? )

Þetta var í þriðja sinn sem Landsamband 
bakarameistara stóð fyrir fjáröflun undir kjörorðinu: 
Hjálparsnúðurinn – Látum gott af okkur leiða. Fyrst rann 
ágóðinn til ABC barnahjálpar, svo Mæðrastyrksnefndar 
– og nú í ár sem sé til okkar í Neistanum.

Hjartans þakkir íslenskir bakarar!

Hjálparsnúðurinn sló í gegn!

Hjálparsnúðurinn
- Látum gott af okkur leiða - 

Landssamband bakarameistara leggur Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna, lið með sölu á 
hjálparsnúðnum. Árlega fæðast um 70 börn með hjartagalla. Helmingur þeirra þarf að gangast undir 

aðgerð og sum oftar en einu sinni. Markmið Neistans er m.a. að auðvelda aðgengi foreldra 
að upplýsingum um hjartasjúkdóma barna og hjartagalla, meðferð þeirra, réttindi fjölskyldunnar, 

fjárhagslegan stuðning og mannlega þáttinn.

25 krónur af hverjum snúð renna til Neistans



Neistinn

4

Neistinn 15 ára
Ég vil óska Neistanum, styrktarfélagi 
hjartveikra barna hjartanlega til 
hamingju með 15 ára afmælið og óska 
þeim velfarnaðar um ókomin ár.

Þegar undirritaður veiktist alvarlega af 
kransæðasjúkdómi 1992, þá 35 ára gamall, var 
eitt af því fyrsta sem ég gerði að leita uppi samtök 

hjartasjúklinga á Íslandi til að finna fólk sem gat frætt 
mig um þann sjúkdóm sem ég var kominn með.

Á skrifstofu Landssamtaka hjartasjúklinga í 
Hafnarhúsinu var gott að koma og fólk sem tók á móti 
mér opnum örmum og þar eignaðist ég stóran hóp vina 
sem allt vildu gera til að létta mér lífið, studdu mig með 
ráðum og dáð mín fyrstu spor sem hjartasjúklingur. 
Þetta var mjög dýrmætt fyrir mig og segja má að ég hafi 
þarna eignast margar ömmur og afa.

Eitt af því sem ég sá þá var hversu hár aldur var á 
hjartasjúklingum sem sóttu skrifstofuna heim og fá dæmi 
að hitta fólk á mínum aldri eða yngra og sjaldan minnst á 
hjartveiku börnin. Þótti mér þetta þá frekar einkennilegt 
að við stofnun Landssamtaka hjartasjúklinga hafði ekki 
verið hugsað fyrir hjartveiku börnunum.

Því var það mikill fengur fyrir Landssamtökin þegar 
foreldrar hjartveikra barna fóru að ræða það að stofna 
félag sem helgaði sig málum þeirra og vildu starfa innan 
raða Landssamtaka hjartasjúklinga.

Mikill kraftur var í undirbúningshópnum og 
aðdáunarvert að fylgjast með þeim. Virtist ekkert geta 
stöðvað þennan hóp og 9. maí árið 1995 var félagið 
stofnað formlega og fékk nafnið Neistinn, styrktarfélag 
hjartveikra barna.

Eitt af fyrstu verkefnum Neistans var að efna til 
fjársöfnunar í marsmánuði árið 1997 undir kjörorðinu 
„Gefum þeim von - styrkjum hjartveik börn“. Þessi 
landssöfnun tókst afskaplega vel og má segja það að 
þjóðin hafi opnað hjartað sitt og gert Neistanum kleift 
að byggja upp öflugan sjóð sem yrði notaður til að 
styrkja foreldra hjartveikra barna, ásamt því að geta 
fært Barnaspítala Hringsins tæki og búnað sem nýtist 
hjartveikum börnum. 

Á landsþingi Landssamtaka hjartasjúklinga árið 
1996 gekk Neistinn formlega í raðir þeirra og kom 
það í minn hlut að mæla fyrir inngöngu Neistans. 
Að því loknu var Neistinn samþykktur með öllum 
greiddum atkvæðum og varð um leið 11. deildin í 
Landssamtökunum. Það var því blendin tilfinning þegar 
fulltrúar Neistans gengu inn í þingsalinn við kröftugt 
lófataka þingfulltrúa sem einnig stóðu á fætur til að sýna 
þessu unga fólki virðingu og aðdáun. Á andlitum sumra 

mátti glitta í tár, því slík var tilfinningin þá stundina.
Alla tíð síðan hefur verið leitast við að Neistinn fengi 

að halda sínum sérkennum og vaxa sjálfstætt innan 
veggja Landssamtakanna án mikilla afskipta stjórnar 
eða framkvæmdastjóra en undirritaður hefur gegnt því 
starfi frá árinu 1999.  

Helstu markmið Neistans eru að miðla reynslu 
félagsmanna, fræða um lagaleg og félagsleg réttindi 
aðstandenda auk þess að kynna málefni hjartveikra 
barna og veita foreldrum þeirra fjárhagslegan stuðning.

Á þingi samtakanna árið 2004 var nafninu breytt í 
Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga. Að þingi loknu 
kom Margrét M. Ragnars, þáverandi  formaður Neistans 
og ein af driffjöðrum þess að Neistinn var stofnaður, 
til undirritaðs og kynnti unga móður sem væri að leita 
sér að vinnu og spurði hvort samtökunum vantaði ekki 
starfskraft. Vissulega vorum við að leita að nýjum 
starfsmanni og því kærkomið tækifæri fyrir samtökin að 
fá til liðs við sig foreldri sem þekkti málefni hjartveikra 
barna af eigin raun.

Við ráðningu Guðrúnar Bergmann Fransdóttur til 
samtakanna árið 2004 hafa samtökin fengið öflugan 
starfsmann og ekki síst manneskju sem hefur gjörbreytt 
þjónustu skrifstofunnar við félagsmenn alla og er það 
afar dýrmætt að hafa þessa beinu tengingu foreldra 
hjartveikra barna við starfsmann samtakanna sem 
gjörþekkir þessi mál af eigin raun.

Að lokum þakka ég öllum þeim sem hafa lagt 
Neistanum lið í gegnum árin og það frábæra samstarf 
sem ég hef átt við ykkur.

Með hjartans kveðju,
Ásgeir Þór Árnason framkvæmdastjóri

Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúklinga
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........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Reykjavík

101 Hárhönnun
16 ehf. v/ Monte Carlo
   veitingastaður
1912 ehf.
A. Margeirsson ehf.
A. Wendel ehf.
AB Varahlutir ehf.
Afltækni ehf.
Alþýðusamband Íslands
Antikhúsið ehf.
Antikmunir
Apparat ehf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Arkís ehf.
Auglýsingastofan
   ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan
   Hvíta húsið ehf.
Austur Indíafélagið
Áberandi ehf.
Áfengis- og tóbaks-
   verslun ríkisins.
Áltak ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Ársól í Grímsbæ
Ás Styrktarfélag
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.J.
   Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
Babysam á Íslandi
  - BS ehf.

Bakverk - Heildsala ehf.
Balletskóli
   Sigríðar Ármann ehf.
Bandalag kvenna
   í Reykjavík
   v/ Hallveigarstíg
Barnalæknaþjónustan ehf.
Barnatannlækna-
   stofan ehf.
Barry - Internatioal ehf.
Betri bílar ehf.
Bifreiðastjórafélagið Frami
Bifreiðaverkstæði
   Grafarvogs ehf.
Bifreiðaverkstæði H.P.
Bílaiðn ehf.
Bílamálun Halldórs Þ.
   Nikulássonar sf.
Bílamálun Pálmars ehf.
Bílasala Íslands
Bílasmiðurinn hf.
Bílson ehf.
Bjartur ehf.
björninn ehf. - Innréttingar
Blaðamannafélag Íslands
Blái Turninn
Blikksmiðjan Gréttir
Blómagalleríið ehf.
Booztbar / Ísbar
Borgarbílastöðin ehf.
Borgarbókasafn 
Reykjavíkur
Borgarholtsskóli 

Borgarpylsur - Skeifunni 5
Borgun hf.
Menntaskólinn við Sund
Bólstrarinn
Bólstrun Ásgríms ehf.
Bónus
Brauðhúsið ehf.
Brimdal ehf.
BSRB
Búseti
Casino ehf.
Cavern ehf.
Celtic Cross ehf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Dansrækt J.S.B.
Dansskóli Jóns Péturs
   og Köru sf.
Dimar ehf.
Draumur ehf.
Dúkarinn Óli Már
Dvalar og
   hjúkrunarheimilið Grund
Dýraríkið
E. Ólafsson ehf.
Efla ehf.
Eico ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Endurskoðun
   Flókagötu 65 sf.
Endurskoðun
   Péturs Jónssonar ehf.
Endurvinnslan hf.
Erluís

Ernst & Young
Esja Kjötvinnsla ehf.
F&F Kort ehf.
Fasteignakaup ehf.
Fasteignamarkaðurinn ehf.
Fasteignamat ríkisins
Faxaflóahafnir
Fákur
Ferðafélag Íslands
Ferskar kjötvörur hf.
Félag Skipstjórnarmanna
Félagsbústaðir hf.
Fjallamenn ehf.
Fjölbrautaskólinn
   Breiðholti
Forum Lögmenn
Fröken Júlía ehf.
G.S. varahlutir ehf.
Gaðrsapótek
Gagnageymslan ehf.
Gallabuxnabúðin
  - Kringlunni
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Garðtækni sf.
Geiri ehf.
Gissur og Pálmi ehf.
Gistihúsið Ísafold
Gjögur hf.
GLÁMA / KÍM
   Arkitektar ehf.
Gleraugnaverslunin
   Sjón ehf.

Glóey hf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gluggasmiðjan ehf.
Grandakaffi ehf.
Grensáskirkja
Guðmundur Arason ehf.
   Smíðajárn
Guðmundur
   Jónasson ehf.
Gull & silfur hf.
Gullkistan
Gullkúnst Helgu
   S: 561 6660
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Helgason hrl.
GuSt ehf.
Gústaf Þór
   Tryggvason hrl.
H 10 ehf.
H og S bygginga-
   verktakar ehf.
H.P. vökvabúnaður ehf.
Hafgæði sf.
Hagbót ehf.
Hagi ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hamborgarabúllan
  - Geirsgötu
Happdrætti Háskóla 
Íslands
Háfell ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu

Jón Þórisson, forstjóri VBS fjárfestingarbanka afhendir Guðrúnu 
Bergmann formanni Neistans peningagjöf að upphæð 600 þúsund, 

sem bankinn ákvað að rynni til hjartabarna í stað jólagjafa til 
viðskiptavina hans árið 2009. Hjartans þakkir!

Jólagjafirnar
til Neistans

Á dögunum brugðu 150 félagsmenn sér á Óliver Twist á góðum 
afsláttarkjörum Þjóðleikhússins og Neistans. Allir skemmtu sér hið 

besta, bæði ungir sem eldri. 

Skemmtileg 
leikhúsferð
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Oft finnst manni tíminn fljótur að líða 
og lítið komast í verk. En svo koma 
tímamót þegar litið er yfir farinn veg, 
eins og nú á 15 ára afmæli Neistans, og 
maður undrast hvað mikið hefur áunnist 
á ekki lengri tíma.

Meðal fyrstu verka Neistans var að stofna 
Styrktarsjóð hjartveikra barna. Það var ljóst 
að mikil þörf var á að styðja fjárhagslega 

við bakið á fjölskyldum þessara veiku barna. 
Almannatryggingarkerfið mætti ekki þörfum þessa hóps 
og dæmi voru fyrir því að fjölskyldur misstu heimili sín 
vegna veikinda barnsins. Neistinn lét því hendur standa 
fram úr ermum og stofnaði Styrktarsjóðinn sem tók til 
starfa haustið 1996. Síðan hafa þrjúhundruð styrkir verið 
veittir hjartveikum börnum og fjölskyldum þeirra.

Styrktarsjóðurinn var stofnaður fyrir tíma góðærisins 
og þurfti að vinna hörðum höndum að því að afla fjár í 
hann. Það var ljóst að ef  hann ætti að ná flugi, yrði að 
fá myndarlegan höfuðstól sem allra fyrst. Þess vegna 
var efnt til landssöfnunar strax vorið 1997. Söfnunin 
var sameiginlegt átak Neistans, Stöðvar 2, Bylgjunnar, 
SPRON og Gulu línunnar,  auk þess sem fjöldi fólks 
lagði söfnuninni lið við að svara í símann og taka við 
gjöfum landsmanna. Þetta átak bar frábæran árangur 
og söfnuðust yfir 27 milljónir króna – sem er mikið fé 
í dag, en var enn meira virði fyrir 15 árum. Þetta voru 
þeir vængir sem styrktarsjóðurinn þurfti til að geta 
tekið flugið og veitt styrki án þess að ganga alvarlega á 
höfuðstólinn á hverjum tíma.

Neistinn hefur alla tíð verið meginbakhjarl 
Styrktarsjóðsins og hefur haldið úti fjölbreyttri starfsemi 
til að kynna félagið og afla peninga. Fjölmargir 
einstaklingar hafa látið fé af hendi rakna og gefið til 
dæmis andvirði stórafmælisveisla eða gjafa í afmæli 
og brúðkaup. Skáldaval hefur gefið út bækur til styrkar 
félaginu, og Neistinn hefur gefið út blöð, selt jólakort, 
geisladiska og fleira til að afla fjár. Með þessum góða 
stuðningi hefur sjóðurinn vaxið jafnt og þétt en jafnframt 

tekist ætlunarverk 
sitt.  

Leitast er við að 
aðstoða fjölskyldur 
hjartveikra barna 
við að mæta við-
bótarútgjöldum, 
einkum vegna 
tekjumissis eða 
langvarandi dvalar 
að heiman.  Þetta 
á við um börn 
utan af landi sem 
þurfa að dvelja 
langdvölum í 
Reykjavík eða 
koma oft í bæinn 
vegna veikinda 
sinna, en ekki síður 
þau sem þurfa að fara utan til aðgerða. 

Þörfin hefur verið nokkuð jöfn frá ári til árs. Fjöldi 
barna sem fæðist með hjartagalla breytist ekki mikið, 
en hins vegar hafa möguleikar á að framkvæma 
hjartaaðgerðir hér heima batnað, þannig að ekki þurfa 
eins mörg börn að fara utan og áður. Ör tækniþróun 
hefur gert mögulegt að bjarga börnum með mun flóknari 
hjartagalla en áður. Sum börn þurfa að fara ítrekað 
í aðgerðir, og geta fengið styrk frá sjóðnum í hvert 
sinn. Úthlutað er þrisvar á ári og hafa fjárhæðir verið í 
samræmi við ráðstöfunarfé sjóðsins á hverjum tíma.

Það er vandaverk að stýra svona sjóði, þar sem 
fjárþörfin er mikil, fjármagnið takmarkað og vaxtastefna 
hverful. Stjórn Sjóðsins ber ábyrgð á að skila honum 
sterkum áfram til langs tíma og hefur þess verið gætt 
að ganga ekki á höfuðstólinn, heldur verja aðeins 
vaxtatekjum og sértekjum hvers árs til styrkja. Þannig 
tókst að láta sjóðinn eflast jafnt og þétt, svo að hann gæti 
mætt sveiflum í vaxtastefnu bankanna án þess að þurfa 
að skerða styrkina. Þetta hefur verið grundvallarstefna 
sjóðsstjórnarinnar, í samvinnu við Neistann.

Það var því mikið áfall þegar um fjórðungur af 
sjóðnum tapaðist í bankahruninu haustið 2008. Gerður 

Þrjúhundruð styrkir
Guðrún Pétursdóttir formaður stjórnar Styrktarsjóðs hjartveikra barna
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hundruð

hafði verið skriflegur og ítarlegur samningur árið 
2005 við Landsbanka Íslands um varðveislu fjárins 
með fjárfestingarstefnu sem byggðist fyrst og fremst 
á öryggi. Þar var skýrt kveðið á um að 95% fjárins 
skyldi varðveita í ríkistryggðum skuldabréfum eða 
sambærilegum fjárfestingum. Þessi samningur var 
ítrekaður vorið 2008. 

Eftir fall Landsbankans kom hins vegar í ljós að 
frá vori fram til hausts höfðu umtalsverðir fjármunir 
verið færðir yfir í peningamarkaðssjóði Landsbankans, 
án heimildar. Um þriðjungur þess fjár tapaðist, eða 
rúmar 20 milljónir króna. Stjórn Styrktarsjóðsins 
ákvað umsvifalaust í samráði við stjórn Neistans og 
lögfræðinga, að höfða mál á hendur Landsbankanum 
fyrir brigsl á skriflegum samningi um fjárvörsluna. 

Samkvæmt áætlun verður réttað í málinu fyrri hluta 
ársins 2010. 

Stjórn Styrktarsjóðsins harmar innilega þennan 
mikla skaða og þakkar sínum sæla fyrir að geta með 
fullri einurð sagt, að þessi skaðlega fjárfesting var 
þvert á skrifleg fyrirmæli hennar. Við leyfðum aldrei að 
áhætta væri tekin með fjármuni sjóðsins, þótt það hefði 
tímabundið getað gefið hærri ávöxtun.

Að frátöldu þessu áfalli hefur starf Styrktarsjóðs 
hjartveikra barna verið farsælt. Við trúum því að hann 
eigi í vændum góða og gjöfula framtíð, ekki síst ef hann 
getur áfram treyst á sína góðu bakhjarla og skilning á 
þörfum hjartveikra barna og fjölskyldna þeirra. Þar fer 
Neistinn ávallt fremstur í flokki.
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batna

Hróðmar Helgason hefur verið einn 
helsti barnahjartalæknir okkar í bráðum 
aldarfjórðung, eða frá því hann kom heim 
úr sérnámi árið 1986. Um langt árabil, 
eða fram til 1997, var hann líka eini 
læknirinn á Landspítalanum sem sinnti 
börnum sem fæddust með hjartagalla. 
Hróðmar hefur því unnið með Neistanum 
frá upphafi.

Þegar við hittum Hróðmar til að líta yfir þróun mála 
þau fimmtán ár sem Neistinn hefur starfað frá 
sjónarhóli læknisfræðinnar, byrjaði hann á því að 

benda á þá staðreynd að um miðja síðustu öld var nánast 
ekkert hægt að gera fyrir börn með hjartagalla. „Það var 
bara séð til með hvort þau kláruðu sig eða dóu,“ sagði 
hann. „Svokölluð blá börn voru yfirleitt lögð út í horn 
og foreldrum sagt að ekkert væri hægt að gera og oftast 
dóu þau fljótlega eftir það. Blá börn eru með alvarlegan 
hjartagalla þar sem blöndun á rauðu og bláu blóði á sér 
stað þannig að blátt (súrefnissnautt) blóð blandast við 
súrefnisríka blóðið og veldur bláum litarhætti.“

Aðgerðir hefjast

Hróðmar man ekki sjálfur þennan tíma, „Ég er það 
ungur sjáðu til,“ sagði hann og kímdi. „Þegar ég byrjaði 
í sérnáminu í kringum 1980 var ómsjáin nýkomin 
til sögunnar og þá höfðu hjartaþræðingar líka verið 
stundaðar í liðlega áratug á litlum börnum. Það var því 
byrjað að gera hjartaaðgerðir við flestum göllum á þeim 
tíma. Þegar ég kem síðan heim er hjartakrökkunum 
sinnt af Kristjáni Eyjólfssyni, sem er læknir fyrir 
fullorðna hjartasjúklinga. Hann hafði komið inn í það 
þegar Ólafur Stephensen dó, en hann var barnalæknir 
og barnahjartalæknir hér á Landspítalanum. Ólafur 

lést 1980 og Kristján tók við og sinnti þessu með 
miklum ágætum fram til ársins 1986 þegar ég kom 
heim, og hann hefur allar götur síðan hjálpað okkur í 
hjartaþræðingum. 

Frá árinu 1985 til 1997 – þegar Gunnlaugur Sigfússon 
kom til starfa – var ég einn með þessa sjúklinga og sá 
um það sem þeim viðkom. Á þeim tíma voru börnin 
flest send til aðgerða til London. Reyndar fór eitt og eitt 
til Boston. Það voru ákveðnir flóknir gallar sem voru 
betur afgreiddir þar en annars staðar að mínu mati; það 
voru svona einn til tveir sjúklingar á ári.“

Og þannig voru aðstæðurnar þegar Neistinn var 
stofnaður.

„Já, árið 1995 var meðferð við meðfæddum 
hjartagöllum komin í nokkuð ákveðinn farveg. Á 
fyrstu árum mínum voru foreldrasamtök ekki komin 
til sögunnar og það virtist ekki sérstakur áhugi á slíku. 
Svo gerist það smám saman að þessum sjúklingum 
fjölgar í kjölfar bættari meðferðar, með betri lifun og 
bættum lífsgæðum. Núna er hópur þeirra sem fæddust 
með hjartagalla og eru orðnir fullorðnir orðinn ansi 
fjölmennur. Þeir hafa gengið í gegnum allt frá einni 
aðgerð upp í átta eða jafnvel tíu.“ 

Greining á meðgöngutíma

Hróðmar sagði aðstæður þannig hafa gjörbreyst á 
síðustu 30 árum.

„Ef litið er yfir tímabilið frá 1980 til dagsins í dag, 
þá er augljóst að hlutirnir hafa gjörbreyst. Í dag er það 
hending ef við missum sjúkling með hjartagalla; það 
gerist þó öðru hvoru og er mjög sárt. Upp úr 1990 
fórum við aðeins að þreifa okkur áfram með greiningu 
á meðfæddum hjartagöllum fyrir fæðingu, og fundum 
einn og einn sjúkling þannig á þeim tíma. Í dag greinist 
stór hluti þeirra sem eru með alvarlega hjartagalla fyrir 
fæðingu og því unnt að undirbúa foreldrana undir það 
sem koma skal og láta læknana úti vita að von sé að 
barni með tiltekinn galla á tilteknum tíma.“

LífshorfurLífshorfur og lífs gæði 
stórbatna Viðtal: 

Páll Kristinn Pálsson
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batna

Og er ekki farið að meðhöndla gallana í móður-
kviði?

„Við höfum reyndar ekki enn sent sjúklinga í þannig 
meðferð, en það er byrjað að gera slíkar aðgerðir til 
dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum. Árangur er hins 
vegar enn ekki nógu góður vegna þess að fóstrið er svo 
lítið og þetta eru talsvert gróf tæki sem notast er við á 
mælikvarða þess. Áhættan fyrir fóstrið er því mikil. Það 
þarf að fara inn í fóstrið og það er hægt að víkka út æðar 
og víkka út lokur, en ekki hægt að loka opum eða sauma 
fyrir eða neitt í þeim dúr. En líklega eiga eftir að verða 
miklar framfarir í þessu á næstu árum og áratugum. 

Annað sem greining fyrir fæðingu hefur leitt til er 
hvernig unnt er að taka á alvarlegustu göllunum, til 
dæmis vanþroska vinstri hluta hjartans. Árangur af 
aðgerðum við slíkum galla er mjög slakur í dag. Það hafa 
verið gerðar aðgerðir við þessu síðustu tuttugu árin og 
árangur lítið lagast, en þetta eru undantekningarlítið mjög 
veikir sjúklingar, sem þurfa að fara í margar aðgerðir. 
Þegar gallinn finnst svo snemma á meðgöngunni er 
fóstureyðing valkostur. 

Hjartaþræðingar hafa sömuleiðis þróast geysilega 
mikið á þessum tíma. Til skamms tíma voru þær einkum 
greiningartæki, en eftir að við fengum ómsjárnar og 
myndgreiningin í þeim varð jafn góð og núna – eða upp 
úr 1990 – þá eru hjartaþræðingar orðnar fyrst og fremst 
meðferðartæki. Með þeim getum við víkkað út lokur, 
lokað opum, víkkað út æðar, og það nýjasta er að við 
getum jafnvel sett inn nýjar lokur í hjartað með þessari 
aðferð. Þessi tækni er í sífelldri þróun sem sér ekki fyrir 
endann á og væntanlega enn þá fleira sem við eigum 
eftir að geta gert í framtíðinni.“

Hjartaígræðslur
 
Hvernig er með hjartaígræðslur fyrir þennan sjúklinga-
hóp?

„Það atriði kemur alltaf upp í umræðunni öðru 
hvoru,“ sagði Hrómar. „Við erum núna með samning 
við Sahlgrenska Universitets sjukhuset í Gautaborg og 
fylgjum fullorðinslækningunum hvað það snertir og 
við höfum sent börn í hjartaígræðslu. Hins vegar þurfa 
flestir með meðfæddan hjartagalla ekki á ígræðslu 
að halda. Þeim gæti kannski fjölgað þegar kemur 
fram á fullorðinsárin. En það er erfitt að segja til um 
það fyrirfram, það eru ákveðnir gallar sem við vitum 
ekki hvernig eiga eftir að þróast þegar sjúklingarnir 
fullorðnast einfaldlega vegna þess að slíkir sjúklingar 
hafa ekki verið til fram að þessu.

Svo verður að hafa í huga að nýtt hjarta er ekki 
lækning, heldur er verið að skipta um sjúkdóm. 
Ígræðslum fylgja margvíslegir kvillar, þetta er ekki eins 
og að skipta um skyrtu. Jafnvel þótt ígrædda hjartað 
sé alveg heilbrigt þá er höfnunin aðalvandamálið og 
þarf ævilanga lyfjameðferð til að halda ónæmiskerfinu 
í skefjum, sem getur aftur leitt til annarra alvarlegra 
fylgikvilla. Til dæmis er algengt að lyfin eyðileggi 
nýrun og geti þannig leitt til þess að viðkomandi þurfi 
að fá ígrætt nýra. Einnig er velþekkt að líkaminn hafni 
beinlínis hjartanu svo að viðkomandi þurfi að gangast 
undir aðra ígræðslu. Við erum þannig komin með allt 
annan sjúkdóm en þann sem við tókumst á við í upphafi 
og ég held að megináherslan verði á að lagfæra það sem 
hægt er.

En það er einmitt eitt af því sem breyst hefur á síðustu 
árum að við þekkjum betur hvernig hægt er að meðhöndla 
erfiðustu gallana. Við höfum betri sýn á hvernig hægt er 
að beina þeim í ákveðinn farveg, til dæmis er í sumum 
tilvikum ekki lengur markmiðið að lagfæra allt í einni 
aðgerð, heldur taka þetta í ákveðnum stigum þar sem eitt 
er undanfari þess að hægt sé að framkvæma hið næsta 
og svo koll af kolli, þannig að þegar lokaaðgerðin hafi 
farið fram sé búið að lagfæra galla sem leit ekki út fyrir 
að hægt yrði að laga í upphafi.“ 

Betri meðferðir, meiri sparnaður

Einföldu hlutina er líka einfaldara við að eiga í dag að 
sögn Hróðmars. „Til dæmis byrjuðum við árið 2005 að 
loka opum milli gátta í hjartaþræðingu. Við höfum verið 
með töluvert marga sjúklinga sem hafa gengist undir 
slíka aðgerðir. Það munar miklu að geta sent sjúklinginn 
heim strax næsta dag og einu ummerkin er stungugat í 
náranum, en ekki skurður. Sömuleiðis byrjuðum við á því 

Lífshorfur
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árið 1992 að loka opinni fósturæð með hjartaþræðingu 
og við það lögðust af  að mestu opnar aðgerðir við þeim 
sjúkdómi. Þar með losnar sjúklingurinn við verki og 
vesen og kostnaðurinn er bara brot af því sem kostar 
að hafa hann í viku til tíu daga inni á spítala með öllu 
sem því fylgir. Svo þarna er ekki bara um að ræða betri 
meðferð fyrir sjúklinginn heldur umtalsverðan sparnað 
fyrir heilbrigðiskerfið.

Við hjartalæknarnir höfum lagt okkur fram um að 
fylgjast vel með og vita hvað er að gerast í faginu annars 
staðar og hvað við getum lært og flutt hingað heim svo 
við þurfum ekki að senda börnin eins oft út í aðgerðir. 
Við erum í þeirri stöðu að þurfa að senda erfiðustu 
sjúklingana utan og þannig verður það áfram, því þeir 
eru einfaldlega það fáir á hverju ári og jafnvel með ólík 
vandamál innbyrðis.“ 

Myndirðu þá segja að staðan hér sé eins góð og hægt 
er?   

„Já, ég held við séum á pari við það sem best gerist í 
heiminum í dag. Ég get ekki séð annað. Þó að við þurfum 
að flytja fárveika sjúklinga, jafnvel í öndunarvél, á milli 
landa þá er það í sjálfu sér ekki meira en gerist hjá stóru 
þjóðunum. Það eru í mörgum tilfellum langar vegalengdir 
í Svíþjóð og Bandaríkjunum til næsta sjúkrahúss sem 
ræður við svona aðgerðir. Við leysum bara úr þessu og 
höfum átt í góðu samstarfi við Icelandair hvað þetta 
varðar. Við höfum alltaf haldið kostnaði niðri með því 
að nota almennt farþegaflug í stað sérstakra leiguvéla og 
ég er ekki viss um að önnur flugfélög væru eins tilbúin 
til þess. Það er oft mjög erfitt að flytja sjúklinga á milli, 
þeir taka mikið pláss í vélunum og aðrir farþegar fara 
ekki varhluta af því.“

Hver er dánartíðnin um þessar mundir þegar um 
meðfædda hjartagalla er að ræða?

„Á hverju ári greinast um 70 nýburar með hjartagalla, 
þegar allt er talið. Ef smávægilegir gallar eru teknir frá, 
sem ekkert þarf að gera við, þá eru hér á landi um 
4500-4700  fæðingar á ári og af þeim eru 25 börn með 
alvarlega hjartagalla. Það er fjöldinn sem við þurfum 
að glíma við og innan hópsins eru börn með mjög 
alvarlega galla og auðvitað einnig börn með galla sem 
tiltölulega einfalt er að lagfæra. Það má segja að stór 
hluti af erfiðari tilfellunum hefðu dáið fyrir um þrjátíu 
árum, en á síðustu tíu árum er hægt að telja þau börn 
sem dóu á fingrum annarrar handar. Lífshorfurnar hafa 
því stórbatnað og sömuleiðis lífsgæðin. Til dæmis eru 
sjúklingar sem fá lungnaháþrýsting sem afleiðingu af 
meðfæddum hjartasjúkdómi orðnir fáséðir í dag þar sem 
gallinn er lagfærður áður en til slíks sjúkdóms kemur.“

Styðja fólk í krísu

Hróðmar ræddi svo um aðdragandann að stofnun 
Neistans. „Það hafði átt sér stað umræða um að stofna 
þetta félag og frumkvæðið kom frá aðstandenum 
hjartabarna. Tveimur árum eftir stofnun Neistans var 
haldin landssöfnun og Styrktarsjóðurinn stórefldist. Það 
var þarft framtak sem gerði að verkum að við gátum 
stutt betur við bakið á fólki sem þarf að leita meðferðar 
erlendis með börn sín. Aðaláherslan hefur verið á það 
og svo fólk utan af landi, sem lendir jafnvel verr út úr 
tryggingamálum en þeir sem fara til útlanda. Ég hef setið 
í úthlutunarnefndinni frá upphafi og veit að stuðningur 
sjóðsins skiptir miklu þegar fólk er í krísu með börn sín. 
Fólk fer reyndar misjafnlega í gegnum þetta. Sum börn 
eru úti í stuttan tíma, koma heim eftir viku eða tíu daga 
á meðan önnur þurfa að vera allt að sex mánuði. Það 
fer ýmislegt úr skorðum í heimilislífinu þegar um svo 
langa fjarveru er að ræða og fjárhagur ungra foreldra 
oft í rúst. 

Foreldrar barnanna eru ungt fólk á barneignaraldri, 
sem er að koma undir sig fótunum í lífinu. Því miður 
virðist lenska að tala illa um Tryggingastofnun ríkisins. 
Vissulega er ýmislegt hjá stofuninni sem mætti betur fara, 
en hún hefur samt gert mikið fyrir okkar skjólstæðinga. 
Tryggingarnar hafa greitt fyrir sjúkrahúsvistina erlendis, 
fyrir ferðalagið fyrir barnið og aðstandendur og þetta 
hefur komið að mestu leyti út eins og aðgerðin hafi verið 
framkvæmd hér heima. Svo hefur Styrktarsjóðurinn 
bætt við til að dekka alls konar kostnað sem fólk verður 
fyrir og tryggingarnar ná ekki yfir, stundum fyrirséð, 
stundum ófyrirséð. Það er til dæmis aðstandendum 
barnanna dýrt þegar dvöldin erlendis lengist um margar 
vikur og efnahagur fjölskyldunnar tæpur. 

Síðan hefur Neistinn verið áfram með fjáröflun, sem 
kemur þessu fólki til góða. Neistinn leggur til að mynda 
mikið af mörkum til unglingastarfsins og samstarfs 
við hin Norðurlöndin, meðal annars hvað varðar 
norrænu sumarbúðirnar, sem eru mjög skemmtilegar og 
velheppnað fyrirbæri.“

Alltaf „á vaktinni“

Allir sem þekkja til hjartabarna hér á landi vita um þann 
hlýhug og þakklæti sem foreldrar bera til Hróðmars 
og kollega hans á Landspítalanum. Þeir séu vaknir og 
sofnir í umhyggjunni fyrir skjólstæðingum sínum – og 
mörgum finnst þeir fremur vera meðlimir í fjölskyldunni 
en fulltrúar heilbrigðiskerfisins. Er Hróðmar alltaf „á 
vaktinni“?

„Ja, ég var einn í þessu nokkuð lengi og það var 
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Hárgreiðslustofa Helenu
   og Stubbalubbar
Hárgreiðslustofan Díva
Hárgreiðslustofan Effect
Hárgreiðslustofan Gresika
Hárgreiðslustofan
   Hármiðstöðin
Hársaga Radison SAS
Hársnyrtistofan Aida
Hársnyrtistofan Klippótek
Heilsubrunnurinn ehf.
Heimili og skóli
  - Landssamtök foreldra
Helga Lögmenn
   S: 550 3700

Henson hf.
Hitastýring hf.
Hjartarbúð
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hljóðfæraverslun
   Pálmars Árna
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta
   Reykjavíkur
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreinsibílar ehf.
Hreyfing - heilsurækt
  - Framvörður ehf.
Hringrás hf.

Hrói Höttur
  - Hringbraut 119
HU - Vegamót
Húsaklæðning ehf.
Húsalagnir ehf.
Húsasmiðurinn ehf.
Hvítlist hf.
Hylling ehf.
   v/ Tískuverslunin Brim
Höfðakaffi ehf.
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf.
Iðjuþjálfafélag Íslands
Iðntré ehf.
Intrum á Íslandi ehf.
Isoft ehf.

Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Íslandsbanki
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Ísloft
   blikk- og stálsmiðja ehf.
J.S. Gunnarsson hf.
JBS ehf.
Jens Guðjónsson hf.
JGG ehf.
Kaffi Sólon
Kandís
Karl K. Karlsson hf.
Kemi ehf. - www.kemi.is
Kemis ehf.
Kjaran ehf.

Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
Klif hf.
Klipphúsið ehf.
KOM Almannatengsl
Konsept ehf.
Kr. Þorvaldsson
Kristján G. Gíslason ehf.
Kristján Þ. Haraldsson
Krydd og Kavíar ehf.
Kúlan söluturn,
   vidoleiga og ísbúð
Kúnígúnd ehf.
Kvikk þjónustan ehf.
Lakkrísgerðin Kólus
Landhelgisgæsla Íslands
Landsnet hf.

........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
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engin bakvakt eða neitt svoleiðis. Það var hringt í mig 
á öllum tímum, undir öllum kringumstæðum, hvort 
sem maður var í sumarfríi, veiðitúr, fermingarveislu, 
jólaboði, „jú neim it“. En ég hefði ekki getað haft það 
öðruvísi. Ég hefði aldrei farið í þetta nema af því ég 
var tilbúinn til þess af fullri alvöru og á sínum tíma 
var ekki hægt að dreifa álaginu því það var engan 
til að dreifa því á. Ég veit ekki hvort ég myndi ráða 
við þetta einn í dag, en þetta gerði maður og þótti 
sjálfsagður hlutur.“

En álagið hlýtur að vera mikið í þessu starfi?
„Það er það, að sjálfsögðu. Og þótt sagt sé að 

maður eigi ekki að taka vinnuna með sér heim þá 
ræður maður ekki við að vera oft með hugann við 
spítalann, sérstaklega ef maður er ekki alveg sáttur 
við hvernig eitthvað hafi til tekist þann daginn. 

Eitt af því sem hefur gjörbreytt starfinu í seinni 
tíð er tilkoma internetsins. Ég er svo miklu fljótari að 
verða mér úti um upplýsingar en áður, og sömuleiðis 
eiga samskipti við lækna úti og svo framvegis. Þetta 
gengur miklu betur og hraðar fyrir sig en bara fyrir 
nokkrum árum.“

Hvað eruð þið margir núna barnahjartalæknarnir?
„Við erum fjórir menntaðir barnahjartalæknar hér á 

spítalanum, reyndar allir í hlutastarfi. Ég, Gunnlaugur 
Sigfússon, Gylfi Óskarsson og Herbert Eiríksson, sem 
hefur reyndar flutt sig mikið yfir í nýburalækningar. 
Við erum því miklu betur settir en þegar ég var einn 
í þessu. Það má til sanns vegar færa að við ættum að 
vera með tvo lækna í fullu starfi miðað við fólksfjölda 
og það sem tíðkast í nágrannalöndunum. Í dag deilum 
við með okkur tveimur stöðugildum auk þess sem við 
sinnum þjónustu við fullorðna sjúklinga með meðfædda 
hjartagalla í 20% stöðugildi. Núna þurfum við líka að 
starfa eftir evrópskum lögum um vinnutíma, þannig að 
það er ekki lengur fræðilega mögulegt að vinna eins og 
ég gerði hér áður. Þau lög voru þverbrotin í hverri viku 

á fyrstu árunum,“ sagði Hróðmar að lokum og bað fyrir 
hjartanlega afmæliskveðju til Neistans.

„Samskipti okkar við Neistann hafa alltaf verið mjög 
góð. Fólkið þar vinnur alveg frábært starf og er ekki bara 
hugsa um eigin börn, heldur líka börn annarra foreldra. 
Ég tel að stofnun Neistans hafi verið mikið gæfuspor 
fyrir börn sem fæðast með hjartagalla á Íslandi.“ 



Heilsan er ek
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Valur Stefánsson var formaður Neistans 
árin 1998 – 2002. Hann byrjaði þó í 
félaginu skömmu eftir stofnun þess 9. 
maí 1995, enda fæddust tvíburar hans 
og Heiðbjartar konu hans tuttugu 
dögum síðar, annar þeirra Valur Pálmi 
er hjartabarn. Valur vissi reyndar af 
félaginu frá upphafi því tvíburabróðir 
hans Örn á hjartveikan strák líka, sem 
var tveimur árum eldri. 

„S vo það er óhætt að segja meðfæddur hjartagalli  
sé  arfgengur hjá okkur,“ segir Valur í samtali 
við Neistann, „enda á næstelsti bróðir okkar 

strák sem fæddist með gat á milli hjartahólfanna, en það 
greri síðan, svo það var minniháttar. En þarna erum við 
þrír af fimm bræðrum sem eigum son með meðfæddan 
hjartagalla.“

Styrkir til utanfarar

 Hvernig var búið að foreldrum hjartabarna á þessum 
tíma?

„Þetta snerist þá eins og nú fyrst og fremst um að 
styðja við fjölskyldur sem þurftu að fara með barn til 
útlanda í hjartaaðgerðir. Það fór fram landsöfnun árið 
1997, sem tókst alveg frammúrskarandi vel. Maður dáist 

enn þá að öllu fólkinu sem var með okkur í henni. Elín 
Viðarsdóttir var formaður Neistans þá og krafturinn í 
henni þvílíkt drífandi að hún fékk alla með sér. Það var 
alveg sama hvað átti að gera, það gekk allt upp. Neistinn 
var ekki nema tveggja ára gamall og landsöfnunin 
fór fram á Stöð tvö, það var mjög flott dagskrá með 
landsfrægum tónlistarmönnum sem allir gáfu vinnu sína 
og tókst 110%. Það má alveg kalla þetta vendipunkt í 
starfinu, því þarna komst Styrktarsjóðurinn á legg. Það 
höfðu áður komið einhverjir peningar inn í sjóðinn en 
landsöfnunin kom fótunum undir hann. 

Svo héldum við einfald-
lega áfram þessari góðu vinnu 
og árið 1999 vorum við með 
átak sem kallaðist „Jólahöllin“ 
í Laugardalshöllinni. Það 
var stór vörusýning og 
Neistinn fékk allan ágóðann 
af aðgangseyrinum. Rúnar 
Sigurbjartarson, sem býr 
í Bandaríkjunum núna, 
átti hugmyndina að þessu 
framtaki. Fyrirtækin urðu 
að greiða fyrir básana, fólk 
keypti sig inn og Neistinn 
fékk allan þann pening, 
óskiptan aðgangseyrinn eins 
og þar stendur. Þetta voru um 
tvær milljónir króna og þótti 
umtalsverð upphæð á þeim 
tíma, enda troðfull höllin alla 
helgina sem sýningin stóð 
yfir.“

Heilsan er ekki sjálfsagður hlutur

Breyta kanski undir Hjartaheill eða láta koma fram að Sigurður Helgason og Ingólfur Viktorsson eru látnir.

Formannaskiptin 1998
Elín Viðarsdóttir og Valur Stefánsson.



Heilsan er ekGreitt fyrir afnot af grilli

Það má því segja að samfélagið hafi tekið Neistanum 
vel ...

„Já, þetta var æðislegur tími og þegar maður hugsar 
til baka þá veltir maður fyrir sér hvernig maður hafði 
orku í þetta. Barnið var mikið veikt, samt var þessi 
orka fyrir hendi til að vinna fyrir félagið líka. Það voru 
allir svo jákvæðir í okkar garð. Það komu til dæmis til 
okkar menn úr björgunarsveitinni Fiskakletti, þá voru 
fimm aðilar frá þeim að fara að labba á fjall í Nepal og 

Viðtal: Páll Kristinn Pálsson

Heilsan er ekki sjálfsagður hlutur
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Frábærir læknar

„Já, málstaður Neistans 
snertir hjörtu allra,“ 
ítrekar Valur. „Nýfædd 
börn sem þurfa á mikilli 
aðstoð að halda og oft á 
tíðum eru foreldrarnir líka 
mjög ungir. Þegar maður 
skoðar tölfræði fyrstu 
áranna kemur í ljós að 
þá fæddust um 40 – 50 
svokölluð hjartabörn hér 
á landi. Núna eru þau yfir 
70 og þegar við vorum 
eitt sinn á ráðstefnu á 
Norðurlöndunum kom 
fram spurningin um 
af hverju það fæddust 
hlutfallslega svona mörg 
börn með hjartagalla 
á Íslandi miðað við hin 
löndin. En þau eru ekkert 

fleiri, það greinast bara fleiri og ég tel það til marks um 
styrk heilbrigðiskerfisins okkar; menn eru fljótari að 
greina hjartagallana hér en á hinum Norðurlöndunum. 
Læknarnir okkar eiga líka alveg sérstakt hrós skilið. 
Þeir eru ekki aðeins færir læknar, heldur líka frábærar 
manneskjur sem eru alltaf til reiðu þegar á þarf að 
halda.“
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stungu upp á að áheitum yrði safnað til Neistans meðan 
á göngunni stæði. Það var gert og heppnaðist mjög vel. 

Þannig kom fólk oft að fyrra bragði til okkar og bauð 
fram aðstoð sína. Einu sinni vorum við með sumarferð 
norður í Skagafirði, sennilega árið 2001. Við grilluðum 
eins og tíðkast í slíkum ferðum og á eftir kom fólk  til 
okkar og spurði hvort það mætti líka nota grillið. Við 
sögðu já og þau spurðu hvaða hópur 
þetta væri. Við sögðumst vera úr 
Neistanum. Svo var eitthvað sem 
fólkið vantaði líka og við létum það 
fá það og þau spurðu hvað þau ættu 
að borga okkur fyrir. Ekki neitt, 
sögðum við. Þá vorum við spurð 
hvort félagið vantaði eitthvað og 
Ingi Bjarna varaformaður sagði í 
gríni að okkur vantaði félagsfána. 
Þá sagði aðilinn, sem kom síðar 
í ljós að var í Ægisklúbbnum, að 
þeir myndu redda okkur slíkum 
fána. Þegar við fengum hann var 
það gott betur því tvö sumur í röð 
sá Ægisklúbburinn um sumarferð 
Neistans. Við fengum reyndar 
fleiri en einn fána og 600 þúsund 
króna styrk frá klúbbnum og 
Seglagerðinni Ægi. Þetta er lýsandi 
dæmi um hvaða stuðning Neistinn 
naut á fyrstu árunum – og nýtur 
enn!“

Valur Pálmi og Guðlaugur Agnar Valssynir.
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Valur segir einnig mikilvægt hve stuðningur 
Landsamtaka hjartasjúklinga, Hjartaheilla, hefur 
verið góður frá upphafi.

„Það hefur verið algjörlega ómetanlegt. Við höfum 
til dæmis alltaf haft aðstöðu á skrifstofu þeirra og 
verið í nokkurs konar fóstri hjá þeim. Verkefni okkar 
eru það sérhæfð, við erum mest að tala við foreldra 
með nýgreind börn. Samvinnan á skrifstofunni hefur 
verið alveg til fyrirmyndar með mönnum á borð 
við Ásgeir Þór Árnason, Rúrik Kristjánsson, Sigurð 
heitinn Helgason og Ingólf heitinn Viktorsson.“

Kynnst mörgu góðu fólki

Valur var formaður Neistans í tvö tveggja ára tímabil. 
Þá fannst honum tími til að annar tæki við. „Ég tel 
rétt að skipta um formann með reglulegu millibili. Ég 
var reyndar einnig að skipta um vinnu á þessum tíma, 
þurfti að leggja mig fram í það verkefni. Svo voru 
batteríin í raun og veru búin á þessum tímapunkti, ég 
varð að fá frí líka. En ég tek enn þátt í starfi Neistans.   
Neistinn hefur haft mikið að segja í lífi fjölskyldunnar, 
sem gjörbreyttist við fæðingu hjartabarns. Maður 
verður svo meðvitaður um að lífið er ekki svo 
sjálfsagt. Heilsan er ekki sjálfsagður hlutur. Ég held 
að einna mestu breytingarnar fyrir okkur hafi verið 
að við hættum að geta skipulagt hlutina mikið fram 

Valur og Heiðbjört kona hans bregða á leik 
á skemmtikvöldi Neistans.



í tímann. Valur Pálmi 
hefur svo oft þurft að 
leggjast inn á spítala. 
Við höfum í rauninni 
þurft að læra að taka 
einn dag í einu. Við 
höfum kynnst mörgu 
góðu fólk í gegnum 
Neistann og það 
hefur einnig gefið 
okkur mikið að geta 
farið til foreldra barns 
með nýgreindan 
hjartagalla og miðlað 
af okkar reynslu um 
hvernig best sé að 
takast á við hlutina 
þegar farið er út 
í aðgerð og svo 
framvegis. Með því 
höfum við fengið 
tækifæri til að borga 
til baka allan þann 
stuðning sem okkur hefur verið veittur.

Mér finnst Neistinn vera að gera mjög góða hluti, 
það eru til að mynda komnar mjög góðar upplýsingar 
á heimasíðu félagsins fyrir foreldra sem standa frammi 
fyrir því að fara með nýgreint barn til útlanda. Sem betur 
fer þarf fólk ekki að finna upp hjólið í þeim efnum. 
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Styrktarsjóðurinn er ómetanlegur, þótt Tryggingastofnun 
ríkisins greiði aðgerðirnar í útlöndum er margvíslegur 
annar og mikill kostnaður sem fjölskyldur þurfa að 
greiða sem ekki kemur annars staðar frá. Neistinn mun 
fylgja mér og minni fjölskyldu alla tíð.“

Heiðbjört Haðardóttir, Guðrún Pétursdóttir, Sandra Franks, Margrét M. Ragnars, 
Kristín Kristjánsdóttir og Berglind Haðardóttir.
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Reykjavík

Landssamband
   kúabænda
Lásaþjónustan ehf.
Láshúsið ehf.
Leiðtogaþjálfun ehf.
Leikskólinn Holtaborg
Leikskólinn Völvuborg
Litir og föndur
  - Handlist ehf.
Lífstef ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Ljósin ehf.
Ljósmyndastofa
   Gunnars G. Vigfússonar
Ljósmyndir Rutar
Loftstokkahreinsun ehf. 
   S: 567 0882
LP-Verk ehf.
  - Byggingafélga
Lúmex ehf.
Lýsing hf.
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsskrifstofan
   Fortis ehf.
Lögmál ehf.
Lögmenn
   Höfðabakka ehf.
Lögmenn við Austurvöll
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögsátt ehf.
   lögfræðiþjónusta og
   fjölskylduráðgjöf
Lögsýn ehf.
Margt smátt ehf.
MD Vélar ehf.
Mosaik ehf.
MS Ármann
   Skipamiðlun ehf.
Múli ehf.
Múli réttingar
   og sprautun ehf.
Mæðrastyrksnefnd
   Reykjavíkur
NASDAQ OMX
   Kauphöllin á Íslandi
NDL ehf.
Pústverkstæðið Fjöðrin
Nýi ökuskólinn ehf.
Nýja kökuhúsið Kringlunni
Nýlistasafnið
Nærmynd
  - ljósmyndastofa
Orkuvirki ehf.
Ólafur Loftsson
Ólafur Þorsteinsson
Ósal ehf.
Papyrus - innrömmun ehf.
Parlogis hf.
Passion Reykjavík
Penna ehf.
Pétur Stefánsson ehf.
Pipar og salt
Pixel Prentþjónusta ehf.
Prentlausnir
Prikið
Pökkun og flutningar ehf.
R.J. Verkfræðingar ehf.
Rafeindastofan Sónn ehf.
Rafey ehf.
Rafha ehf.
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.

Raftíðni ehf.
Rafþjónustan
Raförninn ehf.
Rakarastofan sf.
Rannsóknastofa í lyfja-
   og eiturefnafræði H.Í.
Rauðará - Veitingahús
Ráðgarður
  - Skiparáðgjöf ehf.
Réttarholtsskóli
Réttingaverk ehf.
Réttur ehf. - Adalsteinsson
   & Partners
Rolf Johansen & co. ehf.
Rossopomodoro
   veitingastaður
S.B.S. innréttingar
S.Í.B.S.
Safalinn
Samhjálp félagasamtök
Samtök atvinnulífsins
SFR - Stéttarfélag
   í almannaþjónustu
Shalimar
Sigurborg ehf.
Síma- og tölvulagnir ehf.
Sjómannafélag Íslands
Sjóvík ehf.
Skerjaver
Skolphreinsun Ásgeirs
Skóverslunin
   Bossanova hf.
Skúlason & Jónsson ehf.
Slökkvilið
   Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
Snerruútgáfan ehf.
SP Tannréttingar
Sprinkler - pípulagnir ehf.
Sproti hf.
Staðalhús sf.
Stansverk ehf.
Stepp ehf.
Stilling hf.
Storkurinn ehf.
Stólpi ehf.
Stórar Stelpur.is
   S: 551 6688
Suzuki bílar hf.
Svanur Ingimundarson
   Málarameistari
Svipmyndir
Svissinn hjá Steina
Söluturninn Drekinn
Söluturninn Texas
  - Halló ehf.
Sönglist - Söng- og
   leiklistarskóli
Söngskólinn Sigurðar D.
Talnakönnun
Tandur hf.
Tannlæknastofa
   Sigurðar Rósarsonar
Tannlæknastofa
   Jón Birgis Baldurssonar
Tannlæknastofa Kjartans
   Arnar Þorgeirssonar
Tannlæknastofa
   Sigríðar Rósu
Tannlækningastofan
   Borgartúni 33
Tannréttingar sf.

Tannsmíðastofa
   Kristins Sigmarssonar
Tannsmíðaverkstæðið hf.
Teiknistofa
   Ingimundar Sveinssonar
Thorvaldsen
Tilraunastöð Háskóla
   Íslands í meinafræði
Tjaldvagnageymslan
  - Þrístikla
Tónastöðin ehf.
Trésmiðja GKS ehf.
Trésmiðjan Jari ehf.
Tryggingamiðlun
   Íslands ehf.
Tölvar ehf.
Tösku- og
   handskabúðin hf.
Umslag ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útfararstofa
   kirkjugarðanna
Útfararþjónustan ehf.
Útflutningsráð Íslands
   Trade Council of Iceland
Valhöll fasteignasala ehf.
Veiðikortið.is
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Carúsó
Verkfræðistofan
   LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Verslun Þorsteins
   Bergmann ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Vélvík ehf.
Við og Við sf.
Virka ehf.
Vífilfell hf.
Víkur-ós ehf.
Vínberið - Laugavegi 43
  - www.vinberid.is
VR
VSÓ ráðgjöf ehf.
VT Þjónustan ehf.
Vörubíla og
   vinnuvélaverkstæðið sf.
Waldorfleikskólinn Sólstafir
Wilsons Pizza ehf.
www.leit.is
Yrki arkitektar sf.
Þingvallaleið ehf.
Þorvar Hafsteinsson
Þórtak ehf.
Þráinn Skóari ehf.
Þverfell ehf.
Þýðingaþjónusta
   Boga Arnars
Örninn Hjól ehf.

Seltjarnarnes
Hárgreiðslustofan
   Salon - Nes
Lögmannsstofa
   Jóns Halldórssonar hrl.
Nesskip hf.
Vökvatæki ehf.
Önn Verkfræðistofa ehf.

Vogar
Hársnyrting Hrannar
Nesbúegg ehf.
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
A. Karlsson ehf.
Aalborg Portland
   á Íslandi hf.
Allt mögulegt ehf.
Allt-af ehf.
Arinsmíði A-Ö
  - Jón Eldon Logason
Arnarljós
Axis húsgögn hf.
Ásborg sf.
Bakkabros ehf.
  - Tannsmíðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði
   Friðriks Ólafssonar ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílaþvottastöðin
   Löður ehf.
Bílhúsið
Bílvogur ehf.
Blikkform ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Body Shop
Bókun sf. Endurskoðun
Byggðaþjónustan,
   bókhald og ráðgjöf
Cafe Adesso
DK Hugbúnaður
Eignarhaldsfélag
   Brunabótafélags Íslands
Einar Beinteins ehf.
  - Dúkalagnir og
   veggfóðrun
Eyfeld ehf.
Fagtækni ehf.
Félagsþjónusta Kópavogs
Fiskbúðin okkar
Fríkirkjan - Vegurinn
Gistiheimilið BB 44
Glans ehf.
Glófi ehf.
Gólflist ehf.
Gróðrastöðin Storð
Gæðabakstur
  - Ömmubakstur ehf.
Hárgreiðslustofan
   Delila og Samson sf.
Hárný ehf.
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
   S: 863 0208
Hjallaskóli
Hjartavernd ses
Ísa stál ehf.
  - www.isastal.is
Ísfiskur ehf.
Íshúsið ehf.
  - www.ishusid.is
Íslandsspil sf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
JÓ lagnir sf.
Klukkan verslun
Knastás hf.
Kópavogsbær
Kríunes ehf.
Köfunarþjónusta
   Árna Kópssonar
Lakkskemman ehf.

Lárus Lárberg hf.
Leikskólar Kópavogs
Lindaskóli
Læknafélag Íslands
Marás vélar ehf.
MHG verslun ehf.
Nýblóm ehf.
Point á Íslandi ehf.
Pottagaldrar
   Mannrækt í matargerð
Prentsmiðjan Viðey ehf.
Prenttækni hf.
Prjónastofan Anna sf.
Rafholt ehf.
Rafkóp - Samvirki ehf.
Rafmiðlun ehf.
Réttingaverkstæði Hjartar
Réttingaverkstæði Trausta
Réttir bílar ehf.
Ræsting BT ehf.
Smári söluturn
Smurstöðin ehf.
Snælandsskóli
Sólarfilma ehf.
Steinbock - þjónustan hf.
Stjörnublikk hf.
Strikamerki - Gagnastýring
Suðurverk hf.
Sælugarðar ehf.
Tannlæknastofa
   Sifjar Matthíasdóttur hf.
Tannlæknastofan Smárinn
Tannlækningastofa
   Þóris Gíslasonar
Tannsmíðastofan sf.
Tinna ehf.
Vaki - Fiskeldiskerfi hf.
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta
   Lárusar Loftssonar sf.
Vetrarsól ehf.
Vélabókhaldið hf.
Vídd ehf.
VSI Öryggishönnun
   og ráðgjöf ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Þakpappaþjónustan ehf.
Ökukennsla
   Sigurðar Þorsteinssonar
Öreind sf.

Garðabær
A.Þ. Þrif ehf.
Andromeda
Bókasafn Garðabæjar
Endurskoðun
   og ráðgjöf ehf.
Garðabær
Garðaflug ehf.
H. Filipsson ehf.
Hagvís, heildverslun
Haraldur Böðvarsson
   & Co. ehf.
Hárgreiðslustofan Cleo
Hársnyrtistofa
   Þórunnar Ingólfsdóttur
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Leiknótan ehf.
Loftorka ehf.
Rafboði ehf.
Raftog ehf.
Raftækniþjónusta
   Trausta ehf.
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SporthúsiðSporthúsið er meðal ötulla vildarvina Neistans. 
Laugardaginn 23. janúar síðastliðinn stóð það fyrir 
fjáröflun til handa styrktarsjóðnum með þema frá 

níunda og tíunda áratugum síðustu aldar. Smekkfull 
salarkynnin voru böðuð diskóljósum, fólk dró á sig 

neongrifflur og DJ Siggi Hlö þeytti skífum með Duran 
Duran, Wham, Michael Jackson og fleiri eðalpoppurum 
þessara ára. Kennarar hússins fóru á kostum í power og 
iron spinning, dirty dancing, pallaþolfimi og þolfimi á 
gólfi. Dúndurstuð og útkoman dágóð. Alls söfnuðust 

rúmlega 300 þúsund krónur sem 
afhentar voru nokkru síðar við opnun 
svokallaðrar Fusion Showcase-viku 
Sporthússins. Guðrún formaður tók við 
ávísuninni ásamt dóttur sinni Anney 
Birtu, sem hefur þurft að fara sex 
sinnum til Boston í Bandaríkjunum í 
hjartaaðgerðir.

Neistadiskó Sporthússins
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Sporthúsið ........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Garðabær

Samhentir
  - Kassagerð ehf.
Smurstöð Garðabæjar
Sælgætisgerðin
   Góa og Linda ehf.
Timburhús ehf.
Val-Ás ehf.
Vefur ehf.
Verkhönnun
  - Tæknisalan ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Hafnarfjörður
Barkasuða
   Guðmundar ehf.
Blómabúðin Burkni ehf.
Byggingafélagið
   Sandfell ehf.
Classik rock
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Fagfólk ehf.
  - Hársnyrtistofa
Fasteignasalan
   Hraunhamar ehf.
Ferskvinnslan ehf.
Fínpússning ehf.
Fjarðarbakarí ehf.
Fjarðargrjót ehf.
Flensborgarskóli
Fókus - Vel að merkja ehf.
Fura
   málmendurvinnslan ehf.
G. Ingason hf.
Guðmundur
   T. Magnússon ehf.
H. Jacobsen ehf.
Hagstál ehf.
Hagtak hf.
Hárgreiðslustofan Hár Stíll
Hárgreiðslustofan
   Lína lokkafína sf.
Hársnyrtistofan Björt
Heiðar Jónsson, járnsmíði
Heildverslunin Donna ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Hvalur hf.
Hönnunarhúsið ehf.
Íshestar
  - Íslenskar hestaferðir hf.
Ísmenn ehf.
Kópavogsnesti
Krýsuvíkurskóli
Lögmenn Hafnarfirði ehf.
PON
   Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafal ehf.
Rafeining ehf.
RB Rúm ehf.
Reebok Ísland ehf.
Rótor ehf.
RST net ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
Skerpa - renniverkstæði
Stigamaðurinn ehf.
Stjörnusól
Svalþúfa ehf.
Tannlæknastofa
   Jóns M. Björgvinssonar
Tannlækningastofa Harðar
   V. Sigmarssonar sf.
Varmaverk ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf

Vélsmiðja
   Konráðs Jónssonar sf.
Viking björgunarbúnaður
Þarfaþing hf. Verktaka
   og viðhaldsþjónusta

Álftanes
Dermis ehf.
Erlendur Björnsson ehf.
Verslunarfélagið
   Emerald ehf.

Keflavík
Alex bíla- og gistihús
   við Leifstöð
DMM Lausnir ehf.
Efnalaugin Vík
  - Hafnargötu 30
Fagtré ehf.
Fasteignasalan Ásberg.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Geimsteinn ehf.
Grímsnes ehf.
Húsanes ehf.
Ísfoss ehf.
Íslenska félagið ehf.
  - Ice group. ltd.
Keflavíkurkirkja
Ljósmyndastofan Nýmynd
Lögfræðistofa
   Suðurnesja ehf.
Merkiprent ehf.
Nesbyggð ehf.
Pelsar hjá Jakobi
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Radíonaust - Verkstæði
Rafiðn ehf.
Ráin ehf.
Reiknistofa
   fiskmarkaða hf.
Reykjanesbær
RKÍ Suðurnesjadeild
Rörvirki sf.
S.Þ. Smiðjan ehf.
Samband sveitarfélaga
   á Suðurnesjum
Sigurjónsbakarí
Sparisjóðurinn í Keflavík
T.S.A. ehf.
Triton sf. - Tannsmíðastofa
Útfararþjónusta
   Suðurnesja
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og
   sjómannafélag
   Keflavíkur og nágrennis
Verslunarmannafélag
   Suðurnesja
Verslunin Kóda sf.
Víkurás ehf.
Vísir, félag
   skipstjórnarmanna á
   Suðurnesjum
Örk ehf.

Grindavík
Aðal-Braut ehf.
BESA ehf.
Grindavíkurbær
Hafsteinn Sæmundsson
Martak ehf.
Stakkavík
Söluturninn Víkurbraut
Torfhóll ehf.
Veitingastofan Vör
Verslunin Palóma
Vísir hf.

Þorbjörn hf.
Sandgerði

Drifás
Kvenfélagið Hvöt
Púlsinn námskeið
  - www.pulsinn.is
Sandgerðisbær

Garður
Amp Rafverktaki ehf.
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
   Guðmundssonar
H. Pétursson ehf.
  - Fiskvinnslan
Leikskólinn Gefnarborg
S.I. Raflagnir ehf.
Sveitarfélagið Garður
Ökukennsla E.O.S ehf.

Njarðvík
Bókhaldsþjónustan
Félag eldri borgara
   á Suðurnesjum
Húsabygging ehf.
Rafverkstæði I.B. ehf.
SJ Innréttingar ehf.
Tölvuþjónusta Vals
  - Hringbraut 92

Mosfellsbær
Álafoss
  - verksmiðjusala ehf.
Bílaverkstæði
   Sigurbjörns Árnasonar
Garðplöntustöðin Gróandi
Guðmundur S.
   Borgarsson ehf.
Ísfugl ehf.
Ístex hf.
  - Íslenskur textíliðnaður
Kjósarhreppur
Monique van Oosten
Mosfellsbær
Mosi Verktakar
Nýja bílasmiðjan hf.
SK ráðgjöf slf. 
SM Kvótaþing ehf.
Sögumiðlunin ehf.

Akranes
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bílver ehf.
Blikksmiðja
   Guðmundar ehf.
Heimagisting
   Ólínu Jónsdóttur
Hreingerningaþjónusta
   Vals ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Steðji ehf.
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf.
Vélaleiga Halldórs
   Sigurðssonar ehf.
Viðskiptaþjónusta
   Akraness ehf.
Þróttur ehf.

Borgarnes
Búvangur ehf.
Ensku húsin,
   gistiheimili við Langá
Framköllunar-
   þjónustan ehf.
JGR umboðs- og
   heildverslun ehf.
Landnámssetur Íslands

Langholt ehf. - Baulan
Ræktunarstöðin Lágafelli
Sigur-garðar sf.
Skorradalshreppur
Trésmiðja Pálma
UMÍS Umhverfisráðgjöf
   Íslands ehf.
Vatnsverk
   Guðjón og Árni ehf.
Vélaverkstæði
   Kristjáns ehf.
Þjónustumiðstöðin
   Húsafelli ehf.

Borgarfjarðarsveit
Nútíminn ehf.
Sólhvörf ehf. Garðyrkjubýli

Stykkishólmur
Helluskeifur ehf.
HringHótels
   Stykkishólmur ehf.
Sæferðir ehf.
Vaktþjónustan
   Vökustaur ehf.

Grundarfjörður
Hjálmar hf.
Hrannarbúðin sf.
Ragnar og Ásgeir ehf.
Snæþvottur ehf.
Soffanías Cecilsson

Ólafsvík
Fiskiðjan Bylgja hf.
Hobbitinn ehf.
Steinunn hf.
Valafell ehf.
Þín verslun

Hellissandur
Breiðavík ehf.
Esjar ehf.
Hraðfrystihús
   Hellissands hf.
K.G. Fiskverkun ehf.
Nónvarða ehf.
Skarðsvík hf.
Vélsmiðja Árna Jóns

Reykhólahreppur
Kolur hf.

Ísafjörður
Bílaverið ehf.
BK bílasprautun
   og réttingar ehf.
Félag opinberra
   starfsmanna á
   Vestfjörðum
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
H.V.- umboðsverslun ehf.
Ísafjarðarbær
Jón og Gunna ehf.
Kjölur ehf.
Skipsbækur ehf.

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Sérleyfisferðir
Sigurgeir G.
   Jóhannsson ehf.
Verkalýðs- og
   sjómannafélag
   Bolungarvíkur
Vélvirkinn sf.

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Flateyri
Sytra ehf.

Patreksfjörður
Fiskvon ehf.
Nanna ehf.
Oddi hf.

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Eik ehf. - trésmiðja
Gistiheimilið
   Bjarmalandi ehf.
Tálknafjarðarhreppur
Þórsberg ehf.

Þingeyri
Brautin sf.

Hólmavík
Héraðssamband
   Strandamanna

Hvammstangi
Brauð- og kökugerðin hf.
Ferðaþjónustan Dæli,
   Víðidal
Hársnyrting
   Sveinu Ragnarsdóttir
Tannlæknastofan
   Hvammstanga
Veiðifélag
   Arnarvatnsheiðar
   og Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði

Blönduós
Blöndubyggð ehf.
Fjölritunarstofan Grettir sf.
Gistihúsið við Blönduból
Húnavatnshreppur
Pappírspokagerðin
Stéttarfélagið Samstaða

Skagaströnd
Kvenfélagið Hekla
Marska ehf.
Rafmagnsverkstæðið
   Neistinn ehf.
Skagabyggð
Sveitafélagið Skagaströnd

Sauðárkrókur
Árskóli
Bókhaldsþjónusta
    K.O.M. ehf.
K-Tak hf.
Listkúnst ehf.
Sjúkraþjálfun Sigurveigar
Spíra ehf.
Steinull hf.
Verslun
   Haraldar Júlíussonar
Vinnuvélar Guðmundar
   og Skúla sf.

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Ferðaþjónusta bænda
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Hestasport
  - Ævintýraferðir ehf.
Langamýri fræðslusetur

Hofsós
Vesturfarasetrið

Fljót
Fáskrúðsfjarðarkirkja

Siglufjörður
Allinn ehf. - Sportbar
Málaraverkstæðið ehf.

Akureyri
Bakaríið við Brúnna
Bautinn
Bifreiðaverkstæði
   Bjarnhéðins hf.
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Yndislegur daMývatnssveit
Maríu Aðalsteinsdóttur og fjölskyldu 
var ásamt fleiri norðlenskum Neista-
fjölskyldum í jólahlaðborði að Sel-Hóteli 
í Mývatnssveit. Hún segir hér frá þessum 
frábæra degi á aðventunni 2009.

Sunnudaginn 13. desember lagði fjölskyldan af 
stað heiman frá Akureyri. Veðrið var mjög gott 
og sumarfærð upp í Mývatnssveit. Um klukkan 

13:00 tóku á móti okkur staðarhaldarar á Sel-Hóteli, 
þau Ásdís Erla og Yngvi Ragnar og börnin þeirra, 
en þau eru félagsmenn í Neistanum. Þau höfðu hóað 
félagsmönnum Neistans á Norðurlandi saman í veglegt 
fjölskyldujólahlaðborð á hótelinu. Fljótlega birtust fleiri 
félagsmenn og endingu voru mættir um 40 manns. Flestir 
komu frá Akureyri og Eyjafirði, en ein fjölskylda alla 

leið austan úr Laxárdal í Þistilfirði.

Við röðuðum okkur á tvö langborð og allir tóku 
vel til matar síns. Veitingarnar voru bæði góðar og vel 
útilátnar, allir fengu eitthvað fyrir sinn smekk. Margt 
var spjallað og gaman var að hitta gott og skemmtilegt 
fólk. Þegar leið á borðhaldið komu gestir í heimsókn 
og mátti sjá undrunarbros á andlitum barnanna þegar 
jólasveinar úr Dimmuborgum birtust og töluðu við 
okkur. Þeir dönsuðu í kringum jólatré og sungu með 
börnunum. Þetta voru flottir og hressir jólasveinar, alveg 
ekta íslenskir. Að lokum var borinn fram möndlugrautur 
og veitt möndlugjöf. Á eftir tókum við hópmynd úti á 
tröppum af söddum félagsmönnum. 

Þá var komið að því að fara í Dimmuborgir og skoða 
aðsetur jólasveinanna. Það var ævintýralegt að ganga í 
rökkrinu í gegnum Dimmuborgir og inn á Hallarflötina. 
Þar voru jólasveinarnir með opinn eld, gærur og fleira 
forvitnilegt. Þeir voru tilbúnir í myndatökur og spjall við 
börn og fullorðna. Hópurinn dreifðist eftir þetta, sumir 
héldu heim á leið en aðrir fóru í Jarðböðin og skoðuðu 

fuglasafnið. 
Við viljum þakka kærlega fyrir rausnarlegt boð á 

Sel-Hótel og skemmtilegan dag í Mývatnssveit.  

María Aðalsteinsdóttir og fjölskylda, Akureyri.

Jólahlaðborð í Mývatnssveit
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Yndislegur daMývatnssveit „O kkur  hjónin   
langaði til að 
láta gott af 

okkur leiða varðandi Neistann 
þar sem að við höfum farið 
í gegnum tvær hjartaaðgerðir 
með dóttur okkar,“ segir Ásdís 
Erla þegar við spurðum um 
tilefni jólahlaðborðsins. „Við 
gerðumst ekki félagar fyrr en í 
haust. Vorum alltaf á leiðinni að 
skrá okkur. Þar sem að við erum 
í það góðri aðstöðu með okkar 
veitingarekstur fannst okkur 
upplagt að bjóða Neistanum í 
fjölskyldujólahlaðborð og geta 
glatt börnin með því að hitta 
jólasveininn í Dimmuborgum. 
Þetta var yndislegur dagur 
og held ég að allir hafi farið 
ánægðir heim.“

Yndislegur dagur

Fjölskyldan í Mývatnssveit: Ásdís Erla Jóhannesdóttir og Yngvi Ragnar Kristjánsson. 
Elvar Goði 9 ára og Anna Marý 5 ára
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JólÍ kringum jólatréð

Jólabingó í febrúar

Jólaball Neistans var haldið annað árið í röð í safnaðarheimili 
Grensáskirkju. Enn og aftur var metþátttaka, vel yfir 100 manns. 
Það var mikið dansað og  sungið, við fengum okkur kökur, kaffi 

og djús og að sjálfsögðu mætti Stekkjastaur á svæðið söng og dansaði 
með börnunum í kringum jólatréð og gaf þeim svo jólanammi í 
kveðjugjöf. SÍBS-bandið spilaði undir eins og síðustu ár og er 
bandið orðið ansi myndarlegt með á milli 10-12 manns innanborðs, 
hver öðrum hæfileikaríkari í tónlistinni. Neistinn þakkar þeim 
hjartanlega fyrir óeigingjarnt starf í okkar þágu. Einnig þökkum við 
Vífilfelli, Nóa  siríus og Húsi bakarans fyrir þeirra framlag - og ekki 
síst þökkum við ykkur, kæru félagsmenn, fyrir frábæra skemmtun.

Okkar árlega jólabingói var frestað að þessu sinni vegna 
svínaflensunnar. Í samráði við læknana okkar töldum 
við ekki á það hættandi að halda svo stóra skemmtun í 

nóvembermánuði, þar sem þá höfðu ekki öll hjartabörn fengið 
viðeigandi bólusetningu. Bingóið fór síðan fram laugardaginn 
12. febrúar síðastliðinn í Safnaðarheimili Seljakirkju. Þangað 
mættu um eitt hundrað manns og bingóuðu um fjölmarga góða 
vinninga frá velunnurum okkar. Allir vinningar eru nefnilega 
styrkir frá fyrirtækjum og þökkum við þeim hjartanlega fyrir, 
enda gætum við ekki haldið neitt bingó án þeirra. Að venju 
enduðum við á því að slá upp pítsuveislu - og þetta var enn einn 
frábæri dagurinn í minningabók Neistans.
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........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Akureyri

Bifreiðaverkstæðið
   Baugsbót ehf.
Bílasalan Ós ehf.
Blikkrás ehf.
Bókaútgáfan Tindur
  - www.tindur.is
Bókhaldsþjónusta
   Birgis Marinóssonar
Bútur ehf.
Dragi ehf.
Efling sjúkraþjálfun ehf.
Eyjafjarðarsveit
Félag málmiðnaðarmanna
   Akureyri
G.V. gröfur ehf.
Garðverk sf.
Halldór Ólafsson,
   Úr og skartgripir
Hárgreiðslustofan Eva
Hlíðarskóli
Hnjúkar ehf.
   (Haukur og Bessi)
Húsprýði sf.
Index
   tannsmíðaverkstæði ehf.
Ísgát ehf.
J.M.J. herrafataverslun
Kaffi Akureyri
Kjarnafæði hf.
Litblær ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Lögmannsstofan ehf.
Lögmannsstofan
   Lögmannshlíð
Medulla ehf.
Menntaskólinn á Akureyri
Miðstöð ehf.
Norðurorka
Oddeyrarskóli
Orlofsbyggðir Illugastaðir
Passion ehf.
Peka ehf.
Raftákn ehf.
Raftó ehf.
Rofi ehf.
Samherji hf.
Samvirkni ehf.
SBA Norðurleið
Slippurinn Akureyri ehf.
Straumrás ehf.
Svalbarðsstrandarhreppur
Tannlæknahúsið sf.
Tannlæknastofa
   Ragnheiðar Hansdóttur
Tölvís sf.
Vaxtarræktin ehf.
  - Íþróttahöllinni
Verkfræðistofa
   Norðurlands hf.
Verkstjórafélag
   Akureyrar og nágrennis
Vélsmiðja Steindórs hf.

Grenivík
Darri ehf.
Frosti ehf.
Grýtubakkahreppur
Hárgreiðslustofa
   Ólafar Hjartardóttur

Grímsey
Búðin Grímsey

Dalvík
B.H.S. ehf.
   bíla- og vélaverkstæði
Gistihúsið Skeið
  - www.thule-tours.is
Hýbýlamálun
Niels Jónsson ehf.
Promens Dalvík ehf.
Salka Fiskmiðlun hf.
Vélvirki ehf.

Ólafsfjörður
Brimneshótel ehf.
Freymundur ehf.
Hugrún Ósk Heiðdalsdóttir
Norlandia ehf.
Sigurjón Magnússon ehf.
Sjómannafélag
   Ólafsfjarðar
Sparisjóður Ólafsfjarðar
Stígandi hf.

Hrísey
Eyjaljós ehf.
Hvatastaðir ehf.
  - www.hvatastadir.is

Húsavík
Bílaleiga Húsavíkur ehf.
Fjallasýn Rúnars
   Óskarssonar ehf.
Hóll ehf.
Trésmiðjan Rein ehf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.
Öryggi ehf.

Laugar
Norðurpóll ehf.
Reykjahlíð
Leikskólinn Ylur

Kópasker
Ferðaþjónusta bænda Hóli
Rifós hf.
Röndin ehf.
Ungmennafélag Öxfirðinga
Vökvaþjónusta
   Kópaskers ehf.

Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Haki ehf.
RKÍ Þórshafnardeild
Svalbarðshreppur
Trésmiðjan Brú

Bakkafjörður
Hraungerði ehf.

Skeggjastaðakirkja
Vopnafjörður

Bílar og vélar ehf.
Rafverkstæði Árna
Sláturfélag Vopnfirðinga

Egilsstaðir
Bílamálun
   Egilsstöðum ehf.
Bókhaldsþjónusta
   Þórhalls Haukssonar
Bókráð, bókhald
   og ráðgjöf ehf.
Dvalarheimili aldraðra
Ferðaskrifstofa
   austurlands
Fjalladýrð
Fljótsdalshérað
G. Ármannsson ehf.
Grænafell ehf.
   kranaþjónusta
Hestaleigan Eiðum
Menntaskólinn
   á Egilsstöðum
Miðás hf.
Minjasafn Austurlands
Shell skálinn, Egilsstöðum
Sænautasel ehf.
Tindaberg ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Trésmiðja
   Guðna Þórarinssonar
Verkfræðistofa
   Austurlands hf.
Verslunin Skógar ehf.
Vélaleiga Sigga Þórs
Vísindagarðurinn ehf.
Þ.S. Verktakar ehf.
Þekkingarnet
   Austurlands ses
Ökuskóli Austurlands

Seyðisfjörður
Brimberg ehf.
Ferðaþjónusta
   Austurlands ehf.
Félag opinberra starfs-
   manna á Austurlandi
Jón Hilmar Jónsson
  - Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
Fjarðabyggð
Heildverslunin Stjarna ehf.

Eskifjörður
Eskja hf.
Héraðssjóður
  Austfjarðaprófastsdæmis
Videoleiga Eskifjarðar

Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Fjarðalagnir ehf.
Rafgeisli
  - Tómas R. Zoéga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil ehf.

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf.

Stöðvarfjörður
Ástrós ehf.
Raflagnir Austurlands ehf.
   S: 893 6558

Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf.

Höfn
Bókhaldsstofan ehf.
Hársnyrtistofan Jaspis
Heilbrigðisstofnun
   Suðausturlands
Hornabrauð ehf.

Rósaberg ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Þrastarhóll ehf.

Selfoss
A.B. skálinn ehf.
Alvörumenn ehf.
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Baldvin og Þorvaldur ehf.
  - Söðlasmíðaverkstæði
Bifreiðastöð Árborgar
Bifreiðaverkstæðið
   Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bíltak ehf.
Bókaútgáfan Björk
Byggingafélagið Laski ehf.
Dýralæknaþjónusta
   Suðurlands ehf.
Flóahreppur
Fræðslunet Suðurlands
Grímsnes
   & Grafningshreppur
Guðnabakarí ehf.
   Café konditori
Hárgreiðslustofa Önnu
Hársnyrtistofan Veróna
Hestakráin
Holræsa- og stífluþjónusta
   suðurlands ehf.
Hópferðabílar Guðmundar
   Tyrfingssonar
Hótel Gullfoss - Brattholti
   Bláskógarbyggð
Jeppasmiðjan ehf.
Kaffi Klettur
Kvenfélag
   Gaulverjabæjarhreppi
Kvenfélag
   Grímsneshrepps
Litli Jón ehf. (Hrói Höttur)
Lögmenn Árborg ehf.
Múrfag ehf.
Rafmagnsverkstæði
   Jens og Róberts
Renniverkstæði
   Björns Jenssen
Ræktunarsamband
   Flóa og Skeiða
Skólaskrifstofa Suðurlands
Sólheimar Í Grímsnesi
Stokkar og steinar - www.
simnet.is/stokkarogsteinar
Tannlæknastofa Þorsteins
Toyota Selfossi - Bílasala
   Suðurlands ehf.
Veiðisport ehf
  - www.veidisport.is
Verkfræðistofa
   Suðurlands ehf.

Hveragerði
Eldhestar ehf.
  - Vellir Ölfusi
Fagvís ehf.
Garðplöntusalan Borg
Grunnskólinn
Hamrar hf. - Plastiðnaður
Hofland-setrið ehf.
Hótel Örk - Örkin veitingar
Kjörís ehf.
Raftaug ehf.
Tannlæknastofa
   Þórðar B. ehf
Ökukennsla Eyvindar

Þorlákshöfn
Auðbjörg hf.
Fagus ehf.
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.

Grunnskólinn
   í Þorlákshöfn
Ísfélag Þorlákshafnar
Steinsteypusögun
   Snæfelds ehf.
Trésmiðja Heimis ehf.

Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Laugarvatn ehf.

Flúðir
Flúðafiskur
Flúðaleið ehf.
Flúðasveppir ehf.
Gröfutækni ehf.
Vélaverkstæðið Klakkur

Hella
Ás - Hestaferðir
Gróðrastöð Birgis
Hekluhestar
Hestvit ehf.
Kvenfélag Oddakirkju
Ljósá ehf.
Rangá ehf.
Varahlutaverslun
   Björns Jóhannssonar
Verkalýðsfélag
   Suðurlands
Vörufell

Hvolsvöllur
Búaðföng - bu.is ehf.
Eining sf.
Héraðsbókasafn
   Rangæinga
Krappi ehf.
Nýja þvottahúsið
Steinasteinn ehf.

Vík
Hótel Höfðabrekka ehf
   S: 487 1208
Hrafnatindur ehf.
Klakkur ehf.
Mýrdalshreppur 
Víkurprjón
Þórisholt ehf.
  - Þórisholtsgulrófur

Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan
   Geirlandi ehf.
Icelandair Hotel Klaustur
Systrakaffi ehf.

Vestmannaeyjar
Bessi ehf.
Bifreiðaverkstæði Muggs
Eyjablikk ehf.
Frár ehf.
Gallerí Prýði - Ramin ehf.
Geisli Raftækjavinnustofa
   Faxi hf.
Gæfa ehf.
Heimaey ehf.
  - þjónustuver
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Karl Kristmanns
  - umboðs- og
   heildverslun
Ós ehf.
Pétursey ehf.
Physio ehf.
Reynistaður ehf.
Sjómannafélagið Jötunn
Sýslumaðurinn
   í Vestmannaeyjum
Vestmannaeyjabær
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.
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Hámarksupphæð 8 milljónir
Fastir vextir án uppgreiðsluákvæðis
Lántökugjald 0,5% af lánsupphæð
90% af kaupverði eða byggingarkostnaði
90% af viðbótar- og endurbótakostnaði 

Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið aukalán 
til að gera breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja húsnæði vegna 
sérþarfa sinna. Lánið kemur til viðbótar 20 milljóna króna hámarksláni Íbúðalánasjóðs eða 
öðrum fasteignaveðlánum að hámarki 20 milljónum. Einnig er heimilt að veita aukalán til 
forsvarsmanna þeirra sem búa við sérþarfir.


