


Starf NeistansEfnisyfirlitEfnisyfirlit

• Útgefandi: Neistinn – Styrktarfélag hjartveikra barna. 
• Ritstjóri: Páll Kristinn Pálsson.
  Netfang: pallkristinnpalsson@gmail.com
• Ábyrgðarmaður: Fríða Björk Arnardóttir.
• Umbrot: hskj.
• Prentun: Prentsmiðjan Viðey.
• Heimilisfang: Síðumúla 6, 108 Reykjavík.
  Sími 552-5744, www.neistinn.is - neistinn@neistinn.is
• Fræðsluvefur Neistans: hjartagattin.neistinn.is

Jólaball Neistans 2015 var haldið sunnudaginn 
6. desember síðastliðinn í Safnaðarheimili 
Grensássóknar. Eins og áður var mætingin 

afar góð, enda óhætt að fullyrða að þetta sé einn 
vinsælasti viðburðurinn í almanaki Neistans. 
Félagsmenn komu allir með eitthvað til að setja 
á veitingaborðið og sló það heldur betur í gegn. 
Þvílíkar kræsingar hafa ekki sést í langan tíma. 
SÍBS-bandið spilaði fyrir dansi og tveir jólasveinar 
mættu í hús, dönsuðu kringum jólatréð og kvöddu 
börnin með nammipoka. 

Forsíðumyndina tók Páll Júlíus Gunnarsson.
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Starf Neistans
Ég hef starfað í stjórn Neistans síðan árið 2010 og 

notið hverrar mínútu. Fyrst sem stjórnarmaður, 
síðan varaformaður og síðustu tvö ár formaður.  

Í febrúar yfirgaf ég stjórn félagsins þegar ég var ráðin 
framkvæmdastjóri Neistans. Starf Neistans hefur vaxið 
og dafnað á síðustu árum og er mikilvægur þáttur í lífi 
hjartabarna og foreldra. Mikið hefur verið lagt upp úr 
því að byggja Neistann upp félagslega og fjárhagslega, 
sem hefur gengið vel - þökk sé félagsmönnum og 
velunnurum. Félagslíf Neistans hefur blómstrað og 
gaman er að sjá hvað það er orðið að föstum liði hjá 
félagsmönnum okkar. Jólaballið okkar var haldið í 
Grensáskirkju fyrsta sunnudag í aðventu og mættu 
til okkar tveir jólasveinar sem sungu og dönsuðu 
með börnunum ásamt því að gefa þeim nammipoka. 
Laugarásbíó bauð okkur í byrjun janúar í bíó og 
árshátíð fullorðinna var haldin í Rúgbrauðsgerðinni 
í mars. Breyting var á páskabingóinu okkar í ár en 
ákveðið var að prófa að hafa það í Vinabæ. Ekki 
sáum við eftir þeirri ákvörðun þar sem aldrei hefur 
verið jafn góð mæting í bingóið. Margt spennandi 
er framundan eins og fræðslukvöld, sumarhátíð, 
hittingur hjá unglingahópnum, mömmuklúbburinn, 
Reykjavíkurmaraþonið og spilakvöld foreldra. Með 
öflugu félagslífi bætist alltaf í skemmtilega viðburði, 
síðustu mánuði hafa tveir viðburðir bæst í safnið og 

markmið okkar er að þeir verði að árlegum viðburðum. 
Pílumót í samstarfi við Pílusamband Íslands var 
haldið í lok nóvember og vitundarvika um meðfædda 
hjartagalla sem var vikuna 7.-14. febrúar. 

Styrktarsjóðurinn 20 ára

Í ár fagnar Styrktarsjóður hjartveikra barna 20 ára 
afmæli sínu og erum við einstaklega stolt af því hversu 
vel hefur tekist að styrkja sjóðinn síðustu ár. Sjóðurinn 
veitir um 20 styrki ár hvert og hefur það markmið að 
létta undir með fjölskyldum sem þurfa að halda utan 
með barn sitt í aðgerð eða dvelja lengi frá heimili sínu. 
Neistinn lagði af stað með stórt verkefni á þessu ári og 
það var að safna velunnurum félagsins. Markmið þess 
er að safna mánaðarlegum styrktaraðilium. Söfnunin 
gengur vonum framar og byggja styrkir þessir upp 
traustan grunn Styrktarsjóðs hjartveikra barna. 

Stjórn Neistans óskar styrktarsjóðnum hjartanlega 
til hamingju með þennan merka áfanga. Í tilefni 
afmælisins verður blásið til afmælisveislu á leikstofu 
Barnaspítalans við Hringbraut 17. maí næstkomandi og 
hvetjum við alla félagsmenn, vini og vandamenn til að 
fagna þessum frábæra árangri.

Með hjartans kveðju
Fríða Björk Arnardóttir

Pistill formannsStarf Neistans
vex og dafnar

Stjórn Neistans 2015. Fv. Olga María Hermannsdóttir gjaldkeri, Sandra Valsdóttir, Fríða Björk Arnardóttir 
formaður, Sara Jóhanna Jónsdóttir, Karl Roth varaformaður, Elín Eiríksdóttir ritari og Ellý Ósk Erlingsdóttir.

Fréttir

Jólin
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„Bráðum koma 
blessuð jólin!“



Fjölnir

Gott málefni
Neistinn er styrktarfélag hjartveikra barna og aðstandenda 

þeirra. Starfsemin gengur bæði út á að veita þeim félags-
legan stuðning og fjárhagslega styrki eftir mætti, þar sem 

langvinn veikindi koma oft verulega niður á fjárhagsafkomu heimil-
anna. 

Fjáröflun er því stór þáttur í starfi Neistans og fer fram með ýms-
um hætti. En hægt er að styrkja starfið beint með framlagi á reikn-
ing okkar í Landsbankanum. Reikningsnúmerið er 0101-26-777147 
og kennitala Neistans 
490695-2309 .

Neistinn hefur 
einnig tekjur af 
sölu heillaskeyta og 
minningarkorta, sem 
afgreidd eru á skrif-
stofu Hjartaheilla í 
síma 552 5744 eða á 
heimasíðu okkar: 
www.neistinn.is

Lionsklúbburinn Fjölnir efnir á næstu 
vikum til fjáröflunarátaks til stuðnings 
Neistanum. Þeir sem styðja Neistann um 

3980 krónur eða meira fá sendan DVD-disk 
með hinni mögnuðu heimildamynd Ferðalag 
keisaramörgæsanna, með íslensku tali. Myndin 
var tekin upp við öfgakenndar aðstæður á 
Suðurpólnum og í henni er sögð saga af lífi á 
hjara veraldar. 

Ferðalag keisaramörgæsanna sló algerlega 
í gegn þegar hún var fyrst sýnd og hlaut 
Óskarsverðlaunin árið 2005. Hún er ljóðræn og 
tilfinningaþrungin og þykir lýsa tilfinningum 
mannanna meistaralega vel. Við sjáum okkur 
sjálf í þessum stórmerkilegu fuglum. 

Gott málefni 
           þarfnast fjármagns
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Lionsklúbburinn 
Fjölnir styrkir

Neistann

Kærar þakkir



Fjölnir
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Gott málefniGott málefni 
           þarfnast fjármagns

Sundhópur í Suðurbæjarlaug hittist nær daglega, syndir saman og á svo gott spjall í heita pottinum. Í upphafi Þorrans hittist hópurinn í þorraveislu og gæddi sér á dýrindis veitingum. Var þetta sjötta árið í röð sem blásið var til slíkrar veislu í sundlauginni á Þorranum. Hver og einn sundgarpur lagði til pening í sjóð í tilefni veislunnar. Í síðustu viku fóru fulltrúar sundhópsins á fund forsvarsmanna Neistans með ágóðann úr söfnuninni.

S tarfsmannafélag Arion 
banka fagnar 80 ára 
afmæli sínu í ár og að 

því tilefni ákvað bankinn að 
leggja fram 25 þúsund krónur 
fyrir hvern starfsmann sem 
renna munu til góðgerðarmála 
sem tengjast velferð barna. 
Hver og einn starfsmaður 
fékk tækifæri til að velja 
félag sem stuðlar að bættum 
hag barna, talsverður fjöldi 
starfsmanna valdi Neistann og 
fékk Neistinn kr. 975.000 að 
gjöf frá starfsmannafélaginu. Á 
myndinni má sjá Fríðu Björk 
Arnardóttur framkvæmdastjóra 
Neistans taka við upphæðinni. 
Við þökkum starfsmannafélagi 
Arion banka kærlega fyrir 
okkur!

Í stað þess að senda frá sér jólakort fyrir jólin 2015 ákvað 
Mannvit að styrkja Neistann. Hér afhendir Auðunn 
Gunnar Eiríksson, frá Mannviti, Fríðu Björk formanni 

Neistans ávísun á styrkinn.Við þökkum Mannviti hjartanlega fyrir góðan stuðning. 

Kærar þakkirHjálparhellur 



Dagana 7. - 14. febrúar ár hvert er alþjóðleg 
vika meðfæddra hjartagalla (CHD awareness 
week). Í þessari viku er sérstök áhersla lögð 

á að fræða almenning um meðfædda hjartagalla, 
hetjurnar sem lifa með þá alla sína ævi, fjölskyldur 
þeirra og lífið með hjartagalla.

Á þessu ári tók Neistinn þátt í vitundarvikunni 
af miklum myndarskap. Við völdum eina setningu 
á dag til að kynna meðfædda hjartagalla á 
samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum. Þessar setningar 
voru lesnar í útvarpi og sett á skilti sem birt voru 
í skjáauglýsingum RÚV og á Fésbók og víðar á 
netinu með millimekingjunum #einstokhjortu og 
#chdawarenessweek. Á myndum sem fylgja má 
meðal annars sjá skiltin 8 en setningarnar voru 
þessar:

• Sun. 7. feb. „Vissir þú að á Íslandi fæðast um 70 
börn á ári með hjartagalla?“
• Mán  8. feb. „Vissir þú að hjartagallar eru 
algengastir allra fæðingargalla? “
• Þri. 9. feb. „Vissir þú að börn sem fæðast með 
hjartagalla fara sum í aðgerð aðeins fárra daga 
gömul?.”
• Mið. 10. feb. „Vissir þú að börn með 
meðfædda hjartagalla hafa mörg þurft á 
blóðgjöf að halda?”
• Fim. 11. feb. „Vissir þú að sum börn þurfa 
að fara í margar hjartaaðgerðir, innanlands 
og erlendis?”
• Fös. 12. feb. „Vissir þú að sum börn með 
meðfæddan hjartagalla eru með gangráð?”
• Lau. 13. feb. „Vissir þú að langflest 

hjartabörn lifa löngu og góðu lífi? Minnumst 
þeirra sem látist hafa?”
• Sun. 14. feb. „Vissir þú að vegna framfara í 
læknavísindum fjölgar fullorðnum „hjartabörnum” 
hratt?”

Þá dreifðum við slagorðum sem margir stoltir 
aðstandendur hjartabarna tóku upp í prófíl sinn á 
Fésbókinni. Þúsundir manna skoðuðu skiltin og 
deildu á samfélagsmiðlum. 

Fréttir af vitundarvikunni birtust í helstu 
fjölmiðlum landsins og Neistafólk kom í viðtöl í 
útvarp og um það var fjallað í flestum blöðum.

Heimildamyndin 70 lítil hjörtu eftir Pál Kristinn 
Pálsson var kynnt til sögunnar á ný, tenglum á hana 
dreift á Netinu og almenningur hvattur til að kynna 
sér efni hennar. Þarna er enda á ferð góð kynning á 
málefnum okkar á skiljanlegri framsetningu.
Myndina er hægt að sjá á Vimeo (https://vimeo.
com/42640755).

Hápunktur vikunnar var svo blóðsöfnunardagur 
sem skipulagður var í samvinnu við 
Blóðbankann.  

vitundavikaAlþjóðleg vitundarvika
 um meðfædda hjartagalla
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vitundavika
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BlóðsöfnunBlóðsöfnunardagur
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Blóðbankans og Neistans

F immtudaginn 11. febrúar hvöttu Blóðbankinn og Neistinn alþjóð sérstaklega til að 
gefa blóð. Hjartabörn hafa býsna mörg þurft að nota þjónusta bankans og vildum 
við, aðstandendur þeirra, þakka fyrir okkur með því að gefa blóð og hvetja aðra til 

samflots.
Blóðsöfnunin stóð allan fimmtudaginn 11. febrúar, kl. 08:00 - 19:00, í 

Blóðbankanum.  Þar vorum við með barnapössun, andlistsmálun og blöðrur og léttar 
veitingar – veglegri en venjulega - voru í boði Blóðbankans. Mikil stemmning skapaðist 
og var blóðgjöfin alveg með mesta móti að mati Jórunnar Óskar Frímannsdóttur hjá 
Blóðbankanum. Eins og sjá má á myndunum sem fylgja var létt yfir mannskapnum.

Þá var vel tekið á móti fólki í Blóðbankanum á Akureyri, ásamt því að 
Blóðbankabíllinn safnaði blóði við Menntaskólann í Hamrahlíð þennan dag.



Blóðsöfnun
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Bíóferðin
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Laugarásbíó bauð félagsmönnum Neistans á 
teiknimyndina Nonni norðursins sunnudaginn 24. 
janúar. Við höfum notið velvildar Laugarásbíós 

síðustu ár og þökkum hjartanlega fyrir okkur. Frábær 
mæting var á sýninguna og setið í nánast öllum sætum. 
Allir gengu út með bros á vör eftir þessa skemmtilegu 
sýningu. 

Bíóferðin – Nonni norðursins

RúgbrauðsgerðinGaman í Rúgbrauðsgerðinni!

Árshátíð Neistans var haldin laugardaginn 
5.mars í Rúgbrauðsgerðinni. Góð mæting og 
gott stuð. Herlegheitin hófust með spjalli yfir 

ljúffengum fordrykk. Veislustjóri var enginn annar er 
Össur Skarphéðinsson, 
varaformaður 
Styrktarfélags 
Neistans, sem hélt uppi 
góðri stemmningu allt 
kvöldið. Svavar Knútur 
kom og söng fagurlega 
fyrir okkur og Jóhannes 
Kristjánsson eftirherma 
kitlaði hláturtaugarnar. 
Frábært kvöld í alla 
staði!



Bíóferðin





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Reykjavík
101 Hótel ehf
3d ehf
A. Margeirsson ehf
AB varahlutir ehf
Aðalblikk ehf
Aðalmálun ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Alex-Endurskoðun ehf
Analytica ehf
Annata ehf
Arctic Rafting
Arctic Trucks Ísland ehf
ARGOS ehf
  -Arkitektastofa 
   Grétars og Stefáns
Argus ehf, 
   auglýsingastofa
Arkís arkitektar ehf
Auglýsingastofan
   ENNEMM
Aurum ehf
Áberandi ehf
ÁH lögmenn slf
Áltak ehf
ÁM-ferðir ehf
Árbæjarapótek ehf
ÁS sjúkraþjálfun ehf
ÁTVR Vínbúðir
B. Ingvarsson ehf
Bakarameistarinn ehf
Balletskóli
   Sigríðar Ármann ehf
Barnatannlæknastofan ehf
Bending 1 ehf
Bifreiðaverkstæði
   Svans ehf
Birtingahúsið ehf
Bílamálun 
  Halldórs Þ Nikulássonar
Bílamálun Pálmars ehf
Bílamálun Sigursveins
   Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf
Bílastjarnan
bíumbíum
   barnafataverslun
BK fasteignir ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Blossi ehf
Blómagallerí ehf
Borð fyrir tvo, verslun
Boreal, ferðaþjónusta
Borg fasteignasala ehf
Borgarpylsur
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Brauðhúsið ehf
Brúskur hársnyrtistofa,
   s: 587 7900

Búálfurinn sportbar ehf
Búseti svf
Byggingafélagið
   Þumall ehf
Capital Inn
CB Travel ehf 
- Costablanca -
   Spánarheimili
Curvy.is - tískuverslun
Danfoss hf
Danica sjávarafurðir ehf
Dómkirkjan í Reykjavík
Dynamo Reykjavík ehf
Dýralæknastofa
   Reykjavíkur ehf
Efling stéttarfélag
Egill Jónsson ehf
Eignamiðlunin ehf
Eignaumsjá ehf
Eignaumsjón hf
Eirvík-heimilistæki ehf
Fasteignakaup ehf
Fasteignasalan Garður ehf
Felgur smiðja ehf
Félag íslenskra
   bifreiðaeigenda
Félag skipstjórnarmanna
Fjarvirkni slf
Fjeldsted & Blöndal
   lögmannsstofa slf
Fljótavík ehf
Frami,
   félag leigubifreiðastjóra
Framvegis
  -miðstöð símenntunar
Fríkirkjan í Reykjavík
Frumherji hf
Frystikerfi ehf
Fröken Júlía ehf
Fönix ehf
Gagarín ehf
Gallerí Fold
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Geiri ehf,
  umboðs- og heildverslun
Geislar Hönnunarhús ehf
Gjögur hf
GLÁMA-KÍM arkitektar
Gleraugnabúðin í Mjódd
GO múrverk ehf
Golfskálinn, golfverslun
Guðmundur Arason ehf,
   smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gúmmísteypa
   Þ. Lárusson ehf
Gæðabakstur og
   Ömmubakstur

Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla
   Tómasar
Hamborgarabúlla 
   Tómasar
  - Við erum öll jöfn
Harald og Sigurður ehf
Hárgreiðslustofa
   Hrafnhildar ehf
Hársnyrtistofan
   Höfuðlausnir
Háskóli Íslands
Heggur ehf
Heildverslunin Rún ehf
Herrafataverslun Birgis ehf
Heyrnar og talmeinastöð
   Íslands
Hitastýring hf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá GuðjónÓ ehf
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan
Hollt og gott ehf
Hókus Pókus ehf
Hópferðarþjónusta
   Reykjavík ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hreinsitækni ehf
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Hugmót ehf
Hvíta húsið hf,
   auglýsingastofa
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
Iðnmennt ses
Innform ehf
Isavia ohf
Ísfrost ehf
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenski barinn ehf
Ísmar ehf
Ísold ehf
Íþróttabandalag
   Reykjavíkur
J. S. Gunnarsson hf
JE Skjanni ehf,
   byggingaverktakar
K. H. G. Þjónustan ehf
K. Pétursson ehf
K·R·S·T Lögmenn
Keldan ehf
Kemi ehf - www.kemi.is
Kirkjugarðar
  Reykjavíkurprófastsdæma
Kjaran ehf
Kjöthöllin ehf
Klettur
  - sala og þjónusta ehf
Klettur
  - Skipaafgreiðsla ehf.
Klipphúsið ehf
KOM almannatengsl

Kortaþjónustan hf
Kælitækni ehf
Lagnalagerinn ehf
Landsnet hf
  – www.landsnet.is
Landssamband
   lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Laura Ashley, verslun
Láshúsið ehf
LC Ráðgjöf ehf stjórnunar-
   og rekstrarráðgjöf
Lifandi vísindi
Litla jólabúðin
Ljósmyndastofa 
Ljósmyndir Rutar
Loftstokkahreinsun.is,
   s: 893 3397
Lyfis ehf
Lyfjaver ehf
Læknasetrið ehf
Lögfræðistofa
   Reykjavíkur ehf
Lögmenn Bankastræti
Lögmenn Höfðabakka ehf
Löndun ehf
Magnús
   og Steingrímur ehf
Margt smátt ehf
Málarameistarar ehf
MD vélar ehf
   www.mdvelar.is
Meba-Rhodium
Möggurnar í Mjódd ehf
Nasdaq
   verðbréfamiðstöð hf.
Nýi ökuskólinn ehf
Nýsköpunarsjóður
   atvinnulífsins
Opin kerfi ehf
Orkuvirki ehf
Ortis tannréttingar slf
Ólafur Hans Grétarsson,
   tannlæknir
Ólafur Þorsteinsson ehf
Ósal ehf
Pétur Stefánsson ehf
Pixel ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Premis ehf
Prinsinn, söluturn
Raf og boðlagnir ehf
Rafskoðun ehf,
   faggilt skoðunarstofa
Rafsvið sf
Rafver hf
Rannsóknarstofan
   Glæsibæ
Rauðhetta og úlfurinn, 
   hárgreiðslustofa

Reki ehf
Reykjavik Residence Hotel
Réttur 
  - ráðgjöf & málflutningur
Rigg ehf
Rikki Chan ehf
RJ Verkfræðingar ehf
Runni blómaverslun
Röntgen Domus Medica
Salson
  - bygginaþjónusta ehf
Samiðn,
   samband iðnfélaga
Samtök starfsmanna
   fjármálafyrirtækja
  -SSF
satis.is
SFR stéttarfélag
   í almannaþjónustu
Shalimar, Pakistanska
   veitingahúsið
Sjónvarpsmiðstöðin ehf
Sjóvá
Sjúkraliðafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Skotfélag Reykjavíkur
Skóarinn í Kringlunni ehf
Slökkvilið höfuðborgar-
   svæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smíðaþjónustan ehf
Smur- og 
   viðgerðarþjónustan ehf
Smurstöðin Klöpp ehf
Snyrtistofan Gyðjan ehf
Snyrtistofan Verði þinn vilji
Sólarfilma ehf
Spennt ehf
Sportlíf-www.sportlif.is
Steypustöðin ehf
Stjörnuegg hf
Storkurinn ehf
Stólpi Gámar
Stólpi gámar ehf,
   gámaleiga- og sala
Styrja ehf
Subway
Suzuki bílar hf
Sveinsbakarí
SVÞ - Samtök verslunar
   og þjónustu
Sýningakerfi hf
Sægreifinn, Verbúð 8
Söngskólinn í Reykjavík
Talnakönnun hf
Tandur hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa
   Barkar Thoroddsen
Tannlæknastofa
  Gísla Vilhjálmssonar
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 fyrir betri heilsu á hverjum 
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 fyrir betri heilsu á hverjum 
degi Berglind Ýr Karlsdóttir er fædd 1989, 

og verður því 27 ára í sumar. Hún býr 
í Kópavogi ásamt eiginmanni sínum 
Eiríki Heiðari Nilsson tölvunarfræðingi 
og þau eiga eins og hálfs árs gamlan son, 
Alexander Orra. Berglind Ýr er með BA 
–próf í samtímadansi frá Listaháskóla 
Íslands, lærður jógakennari og er núna 
á fyrsta ári í sálfræði við Háskóla 
Íslands. Berglind Ýr hafði meðfæddan 
hjartagalla sem uppgötvaðist frekar 
seint …

Sem barn stundaði Berglind Ýr fimleika af 
kappi og var alltaf í mjög góðu líkamlegu 
formi. „En þegar ég var níu ára byrjaði ég 

að fá hjartsláttarköst, eða svokallað gáttatif, og 
mamma fór með mig til læknis,“ segir hún og 
rifjar upp aðdragandann að greiningu hjartagallans. 
„Hjartslátturinn fór yfir 200 slög á mínútu þó ég væri 
í hvíld og rauk líka upp úr öllu þegar einhver spenna 
var í gangi. Þetta var í mars 1998 og þá greindist ég 
með þennan meðfædda hjartagalla, op á milli hólfa. Ég 
fór í aðgerð hér heima tæpum mánuði síðar, var svo 
heppin að það var nýbyrjað að gera þessar aðgerðir 
hér á Landspítalanum. Hún tókst mjög vel. Ég hafði 
verið mjög oft veik þegar ég var yngri, til dæmis 
með mjólkurofnæmi og langvarandi þvagfærasýkingu 
og var mikið hjá læknum og því rosalega skrítið að 
hjartagallinn skyldi greinast svona seint.“

Krónísk gollurhúsbólga 

Þrátt fyrir greiningu og aðgerð vegna hjartagallans hélt 
Berglind Ýr áfram í fimleikunum af fullum krafti. „En 
svo gerist það á ellefu ára afmælisdaginn minn árið 
2000 að ég leggst inn á sjúkrahús með gollurhúsbólgu, 
sem þýðir að mikill vökvi safnast upp í kringum 
gollurhúsið. Og það eru veikindi sem ég hef verið að 
glíma við allar götur síðan. Það má því segja að ég 
hafi verið langveik frá ellefu ára aldri og þyngsti hluti 
sjúkrasögu minnar er því það sem gerðist eftir að ég 
fór í hjartaaðgerðina. Menn eru þó ekki sammála um 
hvort gollurhúsbólgan sé afleiðing aðgerðarinnar eða 
ekki. Það er sem sé ekki vitað. En eftir þetta varð ég 
að hætta í fimleikum og þá tók dansinn við sem mitt 
helsta áhugamál.“

Hvernig er gollurhúsbólgan meðhöndluð?
„Ég er undir reglulegu eftirliti hjartalækna 

en hef einnig mikið verið hjá gigtarlæknum. 
Langvinn gollurhúsbólga er bólgusjúkdómur 
og sjálfsónæmissjúkdómur eins og margir 
gigtarsjúkdómar. Gollurhúsbólga getur verið hluti 
af lúpus, en ég er ekki með lúpus. Gigtarlæknarnir 
vilja þó ekki meina að ég sé með gigt. En ég hef 
þurft að taka stera allan þennan tíma og það sem 
gigtarlæknarnir gera er að reyna að koma mér af 
sterunum og yfir í einhverja aðra meðferð, því 
langvarandi steranotkun er ekki góð fyrir mann. Ég 
hef prófað allt að tíu annars konar lyfjameðferðir til að 
komast af sterunum, en engin hefur virkað fyrir mig.“

Er þetta algengur sjúkdómur?
„Nei, langvinn gollurhúsbólga er frekar sjaldgæfur 

sjúkdómur. Við erum ekki mörg með hann hér á landi 
og mér hefur í gegnum tíðina þótt ég vera dálítið 
utangátta með sjúkdóminn. Ég tilheyri heldur ekki 
beint hjartasjúklingum, þótt ég hafi verið hjartabarn 
og sé í Neistanum. Læknar hafa sagt mér að það séu 
örfáir, bara tveir eða þrír einstaklingar á mínum aldri, 
með þennan sjúkdóm hér á landi en ég hef aldrei hitt 
neinn þeirra. Mér finnst vont að hafa aldrei hitt neinn 
sem þjáist af þessu sama og geta rætt við einhvern 
sem deilir þessari reynslu með mér. Það er stundum 
talað um að sjúkdómurinn leggist einkum á unga 
einstaklinga, að hann komi fram um tíu ára aldurinn 
og hætti svo þegar fólk er um þrítugt eða fertugt. Ég 
lifi því í von um að ég eigi eftir að losna við hann einn 
góðan veðurdag.“

Endalaust veik – en dansar

„Það er brjálæðislega erfitt að vera sífellt á sterum 
og endalaust að veikjast. Ég tek 10 mg. af sterum 
á hverjum degi en þarf sífellt að hækka og lækka 
skammtinn í takt við veikindin, það eru sveiflur í 
hverjum einasta mánuði. Þetta birtist einkum sem 
öndunarverkir, það verður þungt að anda og verkirnir 
leiða út um allt, til dæmis í handleggina, manni er 
þungt fyrir bringunni og verkirnir leiða upp í kjálkana 
eins og gerist gjarnan við kransæðastíflur er mér sagt. 
Þegar vökvamyndunin og þrýstingurinn er mikill fæ ég 
gífurlegar höfuðkvalir og öndunaröðrugleika og það er 
eitt það erfiðasta sem ég veit við sjúkdóminn.

Draumurinn minn þegar ég var lítil var að verða 
dansari og þetta hefur háð mér mjög í þeirri iðkun. Ég 
hef hins vegar alla tíð verið mjög hörð á því að láta 
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sjúkdóminn ekki aftra mér og fór í Verslunarskólann 
til að geta dansað á Nemendamótinu og gerði það öll 
fjögur árin. Meðfram Versló var ég í Listdansskólanum 
og fór svo í Listaháskóla Íslands, alveg staðráðin í 
að verða atvinnulistdansari. Þetta var alla tíð mjög 
erfitt, alltaf svona veik og í þessum lyfjameðferðum, á 
sterum, sem dregur mjög úr líkamlegu þoli manns og 
vöðvastyrk, ég hef alltaf átt mjög erfitt með það.“ 

Hvernig kom þetta út á kynþroskaskeiðinu?
„Sterar eru hormónalyf og það ruglaði mjög 

mikið þegar ég komst á kynþroskaaldurinn. Ég þurfti 
til dæmis að byrja að taka p-pilluna til að koma 
á jafnvægi í líkamanum. Á tímabili fóru sterarnir 
mjög í andlitið á mér, ég fékk þetta dæmigerða 
steraandlit, rautt og þrútið, og það hafði ekki góð 
áhrif á sjálfsálitið. Það er líka erfitt að stjórna neyslu 
matar á sterum, þeir auka mjög matarlystina, maður er 
sísvangur. Þetta lagðist allt saman mjög á mig andlega, 

ég átti erfitt með að sofa, fékk oft martraðir og fékk 
væg þunglyndisköst. Þegar maður hefur tekið stera 
svona lengi hættir maður að vita almennilega hvað 
tengist þeim og veikindunum og hvað ekki. Maður 
hefur tilhneigingu til að skella öllu neikvæðu sem 
hrjáir mann á sterana.“

Heilsan fyrir öllu

„Veikindin hafa mótað mig og mitt líf alveg rosalega 
mikið. Ég drekk ekki áfengi og hef aldrei reykt. 
Ég hef sett heilsuna í fyrsta sæti gagnvart öllu sem 
ég geri, lagt mikið upp úr heilbrigðu mataræði og 
reglubundinni hreyfingu. Mamma mína hjálpaði mér 
svo með jógað – ég átti svo erfitt með að stjórna 
önduninni þegar ég var unglingur og það hamlaði 
mér í dansinum og hún kynnti mig fyrir jóganu. Ég 
vil að það komi fram að ég hefði aldrei getað gert 
það sem ég hef þó áorkað ef ekki væri fyrir mömmu 
mína. Hún hefur verið stoð mín og stytta í gegnum 
alla erfiðleikana, alltaf farið með mér til læknanna. 
Hún sér alltaf hvernig mér líður í raun og veru, en ég 
hef tilhneigingu til að breiða yfir líðan mína gagnvart 
öðrum, því hver nennir að hlusta á endalausar kvartanir 
yfir verkjum og veikindum.

Ég hef alltaf þurft að taka skynsamlegar ákvarðanir, 
út frá því sem reynslan hefur kennt mér um það að 
vera ekki heil heilsu. Ég hef nánast á hverjum degi, 
alla mína ævi, verið að berjast fyrir því að ná betri 
heilsu. Um hver áramót óska ég mér að nú sé að renna 
upp árið þar sem mér takist að ná góðri heilsu, geti 
hætt á sterum og farið að lifa lyfjalausu lífi, það hefur 
alltaf verið mitt helsta takmark. Dansinn hefur líka 
alltaf verið minn draumur og markmið og ég lét þetta 
aldrei stoppa mig, þótt læknarnir væru oft hugsi yfir 
hversu geyst ég fór í hlutina.“ 

Þú hefur reyndar náð góðum árangi í dansinum, 
vannst fræga danskeppni …

„Já, þegar ég var í Listaháskólanum fór ég í Dans, 
dans, dans í sjónvarpinu. Ég gerði það fyrst og fremst 
til að styrkja dansiðkun á Íslandi, fannst flott að 
þjóðin fengi að sjá í sjónvarpinu hvað væri í boði í 
dansinum hér á landi. Ég notaði svo sjúkdómssögu 
mína, líkama minn, sem þema í atriðinu mínu, það 
var sem sagt afar persónulegt. Þetta var í desember 
2011. Ég samdi svo dansinn sem vann árið eftir, fyrir 
bróður minn Birki Örn Karlsson og Helgu Kristínu. 
Það var rosa gaman.“  

Hvað tók svo við eftir það?
„Þegar ég útskrifaðist úr Listaháskólanum tók 

raunveruleikinn að vissu leyti við. Ég gat ekki haldið 
í við atvinnudansara sem áttu við engin veikindi að 
stríða eins og ég og það sló mig dáldið út af laginu. 
Þótt ég hefði ástríðuna og hæfileikana gat ég ekki 
klárað til dæmis 40 mínútna kraftmikið dansverk. 
Ég get það hreinlega ekki líkamlega séð vegna 
veikindanna. Ég er rétt farin að sætta mig við það 
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hlutskipti. En eftir skólann tók ég u-beygju, varð ólétt 
og meðgangan var ekki auðveld, enda þurfti ég að 
tvöfalda steranotkunina á meðan og var mikið veik 
á tímabilum. Svo missti ég vatnið fimm vikum fyrir 
áætlaða fæðingu, drengurinn varð þannig fyrirburi en 
fullkomlega eðlilegur og allt gengið eins og í sögu með 
hann síðan. Hann verður tveggja ára í sumar.“

Jóga og sálfræði 

„Tíminn eftir fæðingu var þó erfiður fyrir mig, það var 
visst sjokk að fá fyrirbura, vera ekki að dansa, mega 
ekki hreyfa mig mikið og svo framvegis. Þá fór ég í 
jógakennaranám hjá henni Ingibjörgu Stefánsdóttur 
í Yogashala. Það var alveg frábært nám og bjargaði 
mér alveg. Að hluta til gerði ég þetta til að sætta mig 
við hlutina, hvernig líf mitt hefur þróast hingað til. 
Ég byrjaði líka í sálfræði í Háskóla Íslands síðastliðið 
haust, ekki aðeins fyrir sjálfa mig heldur vegna þess að 
ég hef mikinn áhuga að miðla reynslu minni og hjálpa 
fólki að takast á við hluti sem ég hef þurft að gera í 
minni íþróttagrein, dansinum. 

Ég stefni þannig á meistaragráðu í íþróttasálfræði. 
Ég veit svo vel hvað það er að berjast fyrir því að láta 
drauma sína rætast, að reyna að verða atvinnumaður 
í list. Og að stíga á svið með allt þetta andlega, alla 
þessa pressu, sem kemur frá öðrum en ekki síst manni 
sjálfum, að bregðast ekki þegar á hólminn er komið 
– þetta er rosastór pakki og ég þekki hann mjög vel. 
Fyrst ég get ekki starfað við þetta sjálf þá langar mig 
að miðla öðrum af minni reynslu. Hvort af þessu 
verður á tíminn eftir að leiða í ljós en ég er rosalega 
ánægð með að hafa öðlast nýja ástríðu sem er í beinu 
framhaldi af minni gömlu.“ 

Og hvernig gengur háskólanámið?
„Sálfræði er mjög skemmtilegt fag. Ég er alvarlega 

lesblind og hélt að ég gæti aldrei farið í svo mikið 
bóklegt háskólanám, en það hefur gengið alveg 
sæmilega þetta fyrsta ár að minnsta kosti. En ég er 
ekki hætt að dansa, þetta er bara pása og ég ætla mér 
að stíga aftur á svið. Ég kenni smávegis meðfram 
náminu, en það er aðalatriðið hjá mér núna, ásamt 
eiginmanni mínum og syni. Ég vinn áfram í að efla 
þolið, er farin að stunda crossfit með frænku minni, 
sem er engin önnur en Annie Mist Þórisdóttir, tvöfaldur 
heimsmeistari í greininni. Ég mæti auðvitað þar bara 
á mínum forsendum og geri það sem ég get. Það sést 
vel á mér að ég hef ekki sömu líkamlegu forsendur og 
aðrir. Ég er alveg þrælsterk og með geysiöflugan vilja 
en þetta er talsvert erfitt fyrir mig og ég þarf að passa 
mig á að láta keppnisskapið ekki hlaupa með mig í 
gönur. Það fer nefnilega gífurlega í taugarnar 
á mér að geta ekki gert það sama og hinir og 
mér hættir til að leggja alltof hart að mér, ligg 
svo bara veik daginn eftir og þarf að hækka 
steraskammtinn … Svo það má segja að eitt 
helsta markmið mitt með crossfit-æfingunum 

núna sé að sætta mig við 
mína veikleika, að ég geti 
ekki orðið best í öllu 
sem ég tek mér 
fyrir hendur, 
loka svolítið 
á aðra, 
einbeita 
mér að 
sjálfri 
mér.“

Þú 
lítur ekki 
út fyrir að 
vera veik…

„Nei, enginn sér 
að ég er veik nema 
mamma og maðurinn 
minn. Fólk spyr mig 
stundum hvort allt sé í lagi og ég segi alltaf bara jájá. 
Ef fólk gengur á lagið og vill vita nánar um líðan mína 
færist ég undan því, enda svo erfitt að útskýra hvað 
felst í að vera með langvinna gollurhúsbólgu – fólk 
veit ekkert hvað það er. Margir minna nánustu ættingja 
og vina vita ekki hvað ég hef raunverulega verið að 
glíma við mikla erfiðleika í gegnum tíðina. Þeir sjást 
ekki utan á mér og ég er mjög metnaðarfull og dugleg, 
legg mikið á mig. Ég sagði líka við sjálfa mig þegar 
mér varð ljóst að veikindin voru komin til að vera: 
Ókei, þetta er eitthvað sem mun fylgja mér en ég mun 
ekki láta það stoppa mig í að gera það sem mig langar 
til. 

Fólk sem heyrir um veikindi mín, kemur oft til mín 
og segir: „Vá, hvað þú ert dugleg, ég gæti þetta aldrei.“ 
En það er ekki rétt, eins og sjá má hjá flestum sem eiga 
við svona erfiðleika að stríða. Þegar fólk þarf virkilega 
að díla við eitthvað þá dílar það við það. Ef maður fer 
að barma sér og grafa sig niður í einhverja holu þá 
verður lífið fyrst í alvöru ömurlegt. Það er löngu orðið 
vísindalega staðfest að jákvætt hugarfar getur gert 
kraftaverk – og ég held svei mér bara að ég sé lifandi 
sönnun þess! Maður reynir alltaf að gera það besta úr 
aðstæðunum þótt þær séu slæmar. Svo ég hef alltaf 
horft á björtu hliðarnar í lífinu og er mjög 
stolt af því. En ég er staðráðin í að deyja 
ekki með þennan sjúkdóm – markmið 
mitt er að eiga eftir 
að lifa lyfjalausu 
lífi.“ 
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StóðhestaStóðhestaveislan
 styrkir Neistann 2016
Stóðhestaveislan er haldin ár hvert af Hrossarækt.

is. Þetta er stórglæsileg sýning stóðhesta sem er 
einn stærsti og vinsælasti innanhússviðburður 

hrossaræktar á Íslandi. Frá árinu 2011 hefur veislan 
tengst góðgerðarmálum með fjárstuðningi við eitthvert 
valið félag sem vinnur  að bættum hag barna og 
ungmenna á Íslandi. Fjárins er einkum aflað með 
ágóða af sölu happdrættismiða og uppboðum á 
folatollum undir marga af bestu stóðhestum landsins.

Neistinn og Kraftur

Nýjung varð í ár þar sem ákveðið var að styrkja tvö 
félög í stað eins; Neistann,styrktarfélag hjartveikra 
barna, og Kraft, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem 
greinst hefur með krabbamein og aðstandendur 
þess. Þetta var gert að tillögu nýs samstarfsaðila við 
söfnunina, Aurora velgerðasjóðs, sem vildi með því 
heiðra minningu mikils hestamanns, Einars Öder 
Magnússonar, en hann glímdi bæði við hjartasjúkdóm 
og krabbamein.

Aurora velgjörðarsjóður lagði 5 milljónir króna til 
söfnununar strax í upphafi, auk þess að lofa því að 
tvöfalda hverja krónu sem safnast annars staðar frá, allt 
að fjórum milljónum til viðbótar.

Söfnunin heldur áfram

Stóðhestaveislan í ár var haldin 9 apríl 
síðastlinn í Samskipahöllinni. Hulda G. 
Geirsdóttir setti hátíðina og kynnti félögin, 
Ragnheiður Davíðsdóttir kynnti starfsemi 
Krafts og Sandra Valsdóttir kynnti starfsemi 
Neistans. Bæði félögin voru jafnframt með 
bása á sýningunni þar sem gestir og gangandi 
gátu kynnt sér þau enn frekar. Þegar sýningin 
stóð sem hæst steig fram Regína Bjarnadóttir, 
framkvæmdastjóri Aurora velgerðarsjóðs, og 
greindi frá aðkomu sjóðsins að söfnuninni 
við góðar undirtektir viðstaddra.

Söfnunin mun standa fram að landsmóti 
hestamanna á Hólum í Hjaltadal í sumar 
og verður styrkurinn afhentur þar. 
Hægt er að kaupa happdrættismiðana í 
hestavöruverslunum og þeir sem vilja leggja 
málefninu lið geta líka lagt beint inn á 
söfnunarreikning Hrossaræktar.is 

0101-15-383439, 
kt. 600111-0510.
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FV. Ragnheiður Davíðsdóttir, Hulda G. Geirsdóttir, 

Sandra Valsdóttir og Íris Erlingsdóttir.

Dagur hestsins 1 maí
Hestafólk býður félaga Neistans sérstaklega 
velkomna á Opinn dag í Samskipahöllinni á 
félagssvæði Spretts í Kópavogi þann 1. maí. Þar 
gefst Neistakrökkum gott tækifæri til að prófa 
að fara á bak íslenska hestinum og kynnast betur 
því skemmtilega andrúmslofti sem einkennir 
umgengni við þennan trausta vin okkar í 
gegnum aldirnar.



 Regína Bjarnadóttir afhendir 
Hrossaræktarmönnum fyrsta styrkinn frá Aurora 
velgerðasjóði.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Reykjavík
Tannlæknastofa Kjartans
   Arnars Þorgeirssonar
Tannlæknastofa Sigurjóns
   Arnlaugssonar ehf
Tannlæknastofa Sólveigar
   Þórarinsdóttur ehf
Tannlæknastofa
   Tómasar Einarssonar
Tannsinn ehf
TBG ehf
Teiknistofan
   Form + Rými ehf
THG Arkitektar ehf
Tjaldaleigan
   Skemmtilegt ehf
Toppfiskur ehf
Tónskóli Sigursveins D.
   Kristinssonar
Trausti Sigurðsson 
   tannlæknir
Tróbeco ehf
TVG - Zimsen hf

Tölvar ehf
Tösku-
   og hanskabúðin ehf
Ullarkistan ehf
Umslag ehf
Útfaraþjónusta
   Rúnars Geirmundssonar
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Varma & Vélaverk ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Caruso
Veitingahúsið Fiskfélagið
Veitingahúsið Lauga-Ás
Verslunarskóli Íslands
Verslunin Rangá
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Víkurós ehf,
   bílamálun og réttingar
VSÓ Ráðgjöf ehf
www.satis.is
Yrki arkitektar ehf

Þakpappaþjónustan ehf
Þaktak ehf
ÞÓB vélaleiga ehf
Þór hf
Ögurverk ehf
Ögurvík hf
Öllu reddað ehf
Seltjarnarnes
Nesskip hf
Rafþing, rafverktaki
Vökvatæki ehf
Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Kvenfélagið Fjóla
Loftræstihreinsun ehf
Nesbúegg ehf
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf
Alvogen Iceland ehf
AP varahlutir ehf

Bakkabros
   tannsmíðaverkstæði ehf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæðið
   Stimpill ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði
   Kjartans og Þorgeirs sf
Bílvogur ehf
Bliki bílamálun
  / réttingar ehf
Blikkform ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
BSA varahlutir ehf
Byggðaþjónustan
   bókhald og ráðgjöf
CampEasy ehf
Conís ehf,
   verkfræðiráðgjöf
Fagtækni ehf
Flugfreyjufélag Íslands
Furðufuglar ehf

Garðvélar ehf.
GG Sport
Go2 Flutningar ehf
goddi.is
Greiðabílar hf
GSG ehf
Guðbjörg Hákonardóttir
Hafið-fiskverslun ehf
Hagblikk ehf
Hagbær ehf
Handpoint ehf
Hákon Bjarnason ehf
Hjartavernd
Hjörtur Eiríksson sf
Hype ehf
Iðnaðarlausnir ehf
Ingi hópferðir ehf
Init ehf
Íshúsið ehf
Jákó sf
Járnsmiðja Óðins
JS-hús ehf
KK veitingar Kínahofið
Klukkan, úr og skartgripir
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ECHDOÁrlegur fundur Evrópsku samtakanna um 
meðfæddan hjartagalla (ECHDO) fór fram 
í Rotterdam í Hollandi dagana 18. og 19. 

mars síðastliðinn. Þangað mættu fyrir hönd Neistans 
Fríða Björk Arnardóttir, framkvæmdarstjóri og Elín 
Eiríksdóttir, ritari.

Föstudagurinn 18 mars

byrjaði á þremur fyrirlestrum.  Sá fyrsti fjallaði um 
hugmynd að smartúri sem á að hjálpa hjartveikum 
börnum til að stjórna hjartslætti sínum í leik og keppni. 
Næsti fyrirlestur var um hlíf sem er hönnuð fyrir 
fólk með gangráð. Tveir ungir hjartadrengir 
komu í heimsókn og sýndu okkur 
sínar hlífar. Hlífin hefur hjálpað 
mörgum börnum og fullorðnum 
í Hollandi til að stunda íþróttir. 
Lokafyrirlesturinn var svo fluttur af 
konu sem vinnur með hjartveikum 
börnum og fjölskyldum þeirra 
og hjálpar þeim að vinna á 
vandamálum sem geta komið upp.  

Í lok dags stöðu fundargestir upp 
hver af öðrum og kynntu sig áður 
en farið haldið var til kvöldverðar 
að hollenskum sið í boði ECHDO.

Laugardagurinn 19 mars

hófst með tveimur 
fyrirlestrum. Sá 
fyrri fjallaði hvernig 
gott er að skipa 
íþróttagreinum 
í flokka fyrir 
langveikt fólk. 
Seinni fyrirlesarinn 
sagði okkur sögu 
skautahlaupara sem 
fór í hjartaaðgerð. 
Farið var yfir tímann 
frá aðgerð og fram að 
þátttöku hennar í 50 
kílómetra skutahlaupi 

. Hún fór í aðgerðina 2014 og skautahlaupið í janúar 
2016. 

Eftir fyrirlestrana var komið að aðalfundarstörfum 
ECHDO. Farið var yfir hvað væri búið að gera á 
síðastliðnu og hvað er á döfinni á því næsta. Nokkur 
verkefni  voru sett af stað og svo kosið í laus sæti í 
stjórninni, þar bættust við ein kona frá Kýpur og önnur 
frá Ítalíu. 

Eftir aðalfundinn var farið í verkefnavinnu sem 
snerist þetta árið var um stuðning frá jafningjum, 
„peer to peer support“. Við sögðum frá Facebook-
síðunum okkar og fjölluðum sérstaklega um 
Hjartamömmuhópinn. 

Íþróttaiðkun langveikra
helsta umfjöllunarefni ECHDO í ár
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ECHDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Kópavogur
Kraftvélar ehf
Lagnatækni ehf
Lakkskemman ehf
Ledlýsing
Libra ehf
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
Löggiltir endurskoðendur
Marvís ehf
Málning hf
Norm X ehf
Nýja kökuhúsið ehf
Parketlausnir ehf
Rafbraut
Rafmiðlun hf
Raftækjavinnustofa
   Einars Stefánssonar
RS snyrtivörur, L’occitane
Sérmerkt ehf
Slökkvitækjaþjónustan ehf
Straumkul ehf
Svissinn hjá Steina
Tískuverslunin Ríta ehf
Tónlistarskóli Kópavogs
Tryggingamiðlun
   Íslands ehf
Tækniþjónusta Ragnars G
   Gunnarssonar ehf
Vaki fiskeldiskerfi hf
Vatn ehf
Vatnsvirkinn
   - www.vatnsvirkinn.is
Verkfræðiþjónusta
   Ásverk ehf
Viðskiptaþjónusta
   ÁGG ehf
Zenus sófar
Þrif ehf
Öreind sf
Garðabær
Aflbinding
  - Járnverktakar ehf
Bílasprautun Íslands ehf
Fagval ehf
First Class ehf
Fitjaborg ehf
Garðasókn
Geislatækni ehf
  - Laser-þjónustan
H.Filipsson sf
Hagráð ehf
Loftorka ehf
Marás vélar ehf
Naust Marin
Okkar bakarí ehf
Samhentir
Smárinn,
   bókhald og ráðgjöf ehf
Smurstöðin Garðabæ ehf
Stálgrindarhús.is

Val - Ás ehf
Valfell ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Wurth á Íslandi ehf
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
AC-Raf ehf
Aflhlutir ehf
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Ás, fasteignasala ehf
B.B.Þ. Verktakar ehf
Barkasuða
   Guðmundar ehf
Boðunarkirkjan.is 
  - Útvarp Boðun
   FM 105,5
Bókhaldsstofan ehf
Brotafl ehf
BTC ehf-Musso varahlutir
Byggingafélagið
   Sandfell ehf
Danco
  - Daníel Pétursson ehf
Efnamóttakan hf
Einar í Bjarnabæ ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fjarðarmót ehf
Flensborgarskólinn
G.S. múrverk ehf
Geymsla Eitt ehf
Gunnars mæjónes ehf
H. Jacobsen
Héðinn Schindler lyftur hf
Hlaðbær-Colas hf,
   malbikunarstöð
Hraunhamar ehf
Hvalur hf
I.T. lagnir ehf.
Ísfell ehf
Kjötkompaní ehf
Lína Lokkafína, 
hárgreiðslustofa
Matbær ehf
Netorka hf
Pappír hf
PON
   Pétur O Nikulásson ehf
Rafrún ehf
Rótor ehf, verkstæði
  - verslun, s: 555 4900
S.G múrverk ehf
SBJ réttingar ehf
Sjúkraþjálfarinn ehf
Skóhöllin Firði
Snittvélin ehf
Stálorka
Strendingur ehf
Stýrivélaþjónustan ehf

Sæblik ehf - Holtanesti
Sæli ehf
Tannlæknastofa Harðar V
   Sigmarssonar sf
Umbúðamiðlun ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðja
   Konráðs Jónssonar sf
Víðir og Alda ehf
VSB verkfræðistofa ehf
Þol sf
Álftanes
Dermis Zen slf
Reykjanesbær
Ásberg fasteignasala ehf
Bed and Breakfast
  - Keflavik Airport
Bústoð ehf
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Fagtré ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Hár og rósir ehf
Hótel Keflavík ehf
Ísfoss ehf
Ísver ehf
K Sport
M_ Fasteignasala &
   Leigumiðlun
Nesraf ehf
Promoda
   hársnyrtistofa ehf
Rafeindir og Tæki ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Rörlagningamaðurinn ehf
Rörvirki sf
Skipting ehf
Skólamatur ehf
Sporthúsið Reykjanesbæ
Toyota Reykjanesbæ
Ungó, söluturn
UPS á Íslandi
Verslunarmannafélag
   Suðurnesja
Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf
BESA ehf
Bókvit ehf
Eldfjallaferðir ehf
EVH verktakar ehf
Flutningaþjónusta
   Sigga ehf
Martak ehf
Marver ehf
Ó S fiskverkun ehf
TG raf ehf
Ungmennafélag 
Grindavíkur
Vísir hf
Þorbjörn hf

Sandgerði
Fiskmarkaður
   Suðurnesja hf
Vélsmiðja Sandgerðis ehf
Þensla ehf
Garður
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
   Guðmundssonar
Sveitarfélagið Garður
Mosfellsbær
Alefli ehf
   byggingaverktakar
Byggingarverktaki
   Ari Oddsson ehf
Elektrus ehf
  - löggiltur rafverktaki
Fagverk verktakar sf
GT-bílar ehf
Hópferðabílar
   Jónatans Þórissonar ehf
Hótel Laxnes - Áslákur
Kvenfélag Kjósarhrepps
Litaskil ehf
Réttingaverkstæði
   Jóns B. ehf
Rögn ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
Akranes
Apótek Vesturlands ehf
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð
   Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílver, bílaverkstæði ehf
Fasteignasalan Hákot
Galito veitingastaður
Grastec ehf
Hafsteinn Daníelsson ehf
JG tannlæknastofa sf
MVM ehf
Sjúkraþjálfun
   Georgs Janussonar
Skaginn hf,
   Þorgeir og Ellert
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Spölur ehf
  - Hvalfjarðargöng
Straumnes ehf,
   rafverktakar
Verslunin Bjarg ehf
Þorgeir og Ellert hf
Borgarnes
Brákarsund ehf,
   bifreiðaverkstæði
Dýralæknaþjónusta
   Vesturlands ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur
Kaupfélag Borgfirðinga
Meðferðarheimilið
   Blær ehf
Sprautu- og
   bifreiðaverkstæðið
   Borgarness sf
Tannlæknastofa Hilmis ehf
Trésmiðja Pálma ehf
Vatnsverk ehf,

   Guðjón og Árni 
  s: 823 0073 & 892 4416
Vélaverkstæði
   Kristjáns ehf
Reykholt
Garðyrkjustöðin Sólbyrgi
Stykkishólmur
Ásklif ehf
Bókhaldsstofan
   Stykkishólmi ehf
Þórsnes ehf
Grundarfjörður
Áning ferðaþjónusta,
   s: 438 6813
Suða ehf
Þjónustustofan ehf
Ólafsvík
Fiskmarkaður Íslands hf
Fiskverkunin Valafell
Ingibjörg ehf
Kvenfélag Ólafsvíkur
Litlalón ehf
Steinunn ehf
Hellissandur
Breiðavík ehf
Esjar ehf
Félags- og skólaþjónusta
   Snæfellinga
KG Fiskverkun ehf
Útnes ehf
Búðardalur
Dalabyggð
Reykhólahreppur
Leiftur flutningar ehf
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf
Ísafjörður
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Dýralæknaþjónustan
   SISVET ehf
Ferðaþjónustan í Heydal
GE vinnuvélar ehf
GG málningarþjónusta ehf
Skipsbækur ehf
Sólberg ehf
Tækniþjónusta
   Vestfjarða ehf
Bolungarvík
Sigurgeir G.
   Jóhannsson ehf
Verslunar-Geiri ehf
Vélvirkinn sf
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Patreksfjörður
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Einherji ehf
Kikafell ehf
Nanna ehf, Vöruflutningar
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Garraútgerðin ehf
Stóra-Laugardalssókn
T.V. Verk ehf

Íþróttaiðkun langveikra
helsta umfjöllunarefni ECHDO í ár
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Pílum kastað
Þann 21. nóvember síðastliðinn hélt 
Íslenska pílukastsambandið (ÍPS) 
píluhátíð til styrktar Neistanum. Hátíðin 
var skipulögð af Söndru Valsdóttur  frá 
Neistanum  og Ingibjörgu Magnúsdóttur 
formanni Íslenska pílukastsambandsins. 

Pílufélag Reykjavíkur lagði til húsnæði fyrir 
hátíðina, Pílusetrið við 
Skúlagötu, og hátíðin afar 

glæsileg og vel að öllu staðið af 
hálfu vina okkar í ÍPS.   

Um 60 manns á öllum aldri 
mættu, en hægt var að prufa 
að kasta pílum og kynna sér 
íþróttina, taka þátt í happdrætti 
þar sem stórglæsilegir vinningar 
voru í boði, keppa á mótinu gegn 
vægu gjaldi og hafa gaman. ÍPS 
lagði  til veitingar svo enginn yrði 
svangur.

Dúndurstemmning

Mótið sjálft fór þannig fram 
að keppt var í tvímenningi, þar 
sem vanir og óvanir voru paraðir 

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur
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Notkun: Hjartamagnýl sýruþolnar töflur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og 
fyrirbyggja þannig frekari: Hjartaáföll, heilablóðföll, vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng, sem er í jafnvægi eða óstöðug. Hjartamagnýl 
er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar. Ekki er mælt með notkun lyfsins 
við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi meðferð. Skammtar og lyfjagjöf: Almennt er ráðlagður skammtur 75-160 mg einu 
sinni á dag. Töflunum skal kyngja heilum með nægilegu magni af vökva. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar. Börnum og 
unglingum yngri en 16 ára skal ekki gefa asetýlsalicýlsýru, nema samkvæmt læknisráði þegar ávinningur vegur þyngra en áhættan. Varúðarreglur: Láttu 
lækninn vita áður en þú tekur Hjartamagnýl ef þú ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál, ert með eða hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga eða 
smáþörmum, ert með háan blóðþrýsting, ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í nefi eða aðra langvinna sjúkdóma í öndunarfærum; asetýlsalicýlsýra getur 
framkallað astmakast, hefur verið með þvagsýrugigt, færð miklar tíðablæðingar. Þú verður að leita strax til læknis ef einkenni þín versna eða ef þú finnur fyrir 
alvarlegum eða óvæntum einkennum. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð þar sem asetýlsalicýlsýra þynnir blóðið. Asetýlsalicýlsýra getur valdið 
Reye's heilkenni þegar hún er gefin börnum. Reye's heilkenni er sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og getur verið lífshættulegur. Af þessari ástæðu skal ekki 
gefa börnum yngri en 16 ára Hjartamagnýl, nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Þú skalt gæta þess að ofþorna ekki þar sem notkun asetýlsalicýlsýru við 
slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi. Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf eða hitalækkandi lyf. Meðganga og brjóstagjöf: Leitið
ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð. Þungaðar konur og konur með börn á brjósti skulu ekki taka asetýlsalicýlsýru nema samkvæmt 
ráðleggingum læknis. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Október 2013.

Fyrir þig, hjartað mitt

Pílum kastað fyrir
 Neistann saman en um 20 pör tóku þátt. Spilað var fram á nótt 

í dúndurstemningu í tveimur riðlum. A riðilinn unnu 
Halli Egils og félagsmaður Neistans og B riðilinn unnu 
Vitor Charrua og Sandra Valsdóttir. 

Verðlaunin voru ekki í verri kantinum en 
stórglæsilegir bikarar og medalíur merktar Neistanum 
voru fyrir efstu þrjú sætin í báðum riðlum í boði 
Pílufélags Reykjanesbæjar. 

Þessi hátíð heppnaðist vel í alla staði og kunnum 
við Ingibjörgu og pílufélögunum öllum miklar þakkir 
fyrir, en alls söfnuðust um 250.000 krónur! 

 Sigurvegarar B riðils Vitor og Sandra.
Sigurvegarar A riðils Högni og félagsmaður Neistans.

Skipuleggjendurnir Sandra og Ingibjörg.
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Pílum kastað

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur
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Notkun: Hjartamagnýl sýruþolnar töflur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er tekið til að minnka hættuna á að blóðtappar myndist og 
fyrirbyggja þannig frekari: Hjartaáföll, heilablóðföll, vandamál í hjarta og æðum hjá sjúklingum með hjartaöng, sem er í jafnvægi eða óstöðug. Hjartamagnýl 
er einnig notað til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa eftir ákveðnar tegundir hjartaaðgerða til að víkka eða opna æðar. Ekki er mælt með notkun lyfsins 
við bráðaaðstæður. Það er eingöngu hægt að nota sem fyrirbyggjandi meðferð. Skammtar og lyfjagjöf: Almennt er ráðlagður skammtur 75-160 mg einu 
sinni á dag. Töflunum skal kyngja heilum með nægilegu magni af vökva. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar. Börnum og 
unglingum yngri en 16 ára skal ekki gefa asetýlsalicýlsýru, nema samkvæmt læknisráði þegar ávinningur vegur þyngra en áhættan. Varúðarreglur: Láttu 
lækninn vita áður en þú tekur Hjartamagnýl ef þú ert með nýrna-, lifrar- eða hjartavandamál, ert með eða hefur einhvern tíma verið með vandamál í maga eða 
smáþörmum, ert með háan blóðþrýsting, ert með astma, frjókornaofnæmi, sepa í nefi eða aðra langvinna sjúkdóma í öndunarfærum; asetýlsalicýlsýra getur 
framkallað astmakast, hefur verið með þvagsýrugigt, færð miklar tíðablæðingar. Þú verður að leita strax til læknis ef einkenni þín versna eða ef þú finnur fyrir 
alvarlegum eða óvæntum einkennum. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að fara í aðgerð þar sem asetýlsalicýlsýra þynnir blóðið. Asetýlsalicýlsýra getur valdið 
Reye's heilkenni þegar hún er gefin börnum. Reye's heilkenni er sjúkdómur sem kemur örsjaldan fyrir og getur verið lífshættulegur. Af þessari ástæðu skal ekki 
gefa börnum yngri en 16 ára Hjartamagnýl, nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Þú skalt gæta þess að ofþorna ekki þar sem notkun asetýlsalicýlsýru við 
slíkar aðstæður getur valdið skerðingu á nýrnastarfsemi. Þetta lyf hentar ekki til notkunar sem verkjalyf eða hitalækkandi lyf. Meðganga og brjóstagjöf: Leitið
ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð. Þungaðar konur og konur með börn á brjósti skulu ekki taka asetýlsalicýlsýru nema samkvæmt 
ráðleggingum læknis. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Október 2013.

Fyrir þig, hjartað mitt

Skipuleggjendurnir Sandra og Ingibjörg.
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Bingó Neistans var að þessu sinni haldið í  
Vinabæ laugardaginn 12. mars. Mætingin 
í ár sló öll aðsóknarmet og skemmtu ungir 

sem aldnir sér konunglega. Flottir vinningar, frábær 
stemmning og gott fólk. Ekki er hægt að biðja um 
neitt betra ! 
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Kolbrún hampar þarna vinningi.
Pétur með vinninginn sinn.

Ellý Ósk Erlingsdóttir, 

bingóstýra.



BINGÓ Hólmavík
Hólmadrangur ehf
Ragnar ehf
Drangsnes
Grundarás ehf
Útgerðarfélagið
   Gummi ehf
Hvammstangi
Steypustöðin
   Hvammstanga ehf
Blönduós
Grettir sf, fjölritunarstofa
Kvenfélag 
Svínavatnshrepps
Léttitækni ehf
SAH Afurðir ehf
Samstaða,
   skrifstofa
   verkalýðsfélaga
Skagaströnd
Marska ehf
Rafmagnsverkstæðið
   Neistinn ehf
Sjávarlíftæknisetrið
   BioPol ehf
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta
   KOM ehf
Fjólmundur ehf
Friðrik Jónsson ehf
Héraðsbókasafn
   Skagfirðinga
Iðnsveinafélag
   Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
Lykill sf
Sjúkraþjálfun
   Sigurveigar ehf
Trésmiðjan Ýr ehf
Verslunarmannafélag
   Skagafjarðar
Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Hestasport
  - Ævintýraferðir ehf
Siglufjörður
Fjallabyggð
Siglufjarðarkirkja
Akureyri
Gísli Einar Árnason,
   tannréttingar
Amaro heildverslun
ÁK smíði ehf
Ásdís Björk Ásmundsdóttir
Ásprent - Stíll hf
Baugsbót ehf,
   bifreiðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði
   Bjarnhéðins ehf
Bílvirki ehf
Blikkrás ehf
Brúin ehf
Byggingarfélagið
   Hyrna ehf
Eining-Iðja
Enor ehf
Eyjafjarðarsveit

Ferðaskrifstofa
   Akureyrar ehf
Fjölumboð ehf
Framtal sf
Garðaverk ehf
Goya Tapas bar
Gróðrarstöðin
   Réttarhóll ehf
  - www.rettarholl.is
Halldór Ólafsson,
  úr og skartgripir
Hársnyrtistofan
   Strúktúra ehf
Hnýfill ehf
HSH verktakar ehf
Hvítspói, art studio
Höldur ehf, bílaleiga
Index
   tannsmíðaverkstæði ehf
Ísbúðin Akureyri
K.B. bólstrun
La Vita é Bella
   Veitingastaður
Malbikun KM ehf
Medulla ehf
Menntaskólinn á Akureyri
Norlandair ehf
Passion, hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónusta
   Bjarna F Jónassonar ehf
Purity Herbs
   snyrtivörur ehf
Raftákn ehf
  - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan
   Kaupangi
Rofi ehf
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf, 
byggingaverktaki
Sjúkrahúsið á Akureyri
Stefna ehf
Tannlæknastofa Hauks,
   Bessa og Hjördísar
Tannlæknastofa Mörthu
   Hermannsdóttur
Urtasmiðjan ehf
  - www.urtasmidjan.is,
   s: 462 4769
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Ösp sf, trésmiðja
Grenivík
Darri ehf
Grýtubakkahreppur
Grímsey
Sigurbjörn ehf, fiskverkun
Dalvík
BHS,
   bíla- og vélaverkstæði
Kussungur ehf
Níels Jónsson ehf
Sirka ehf
Tréverk ehf, Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði
Ólafsfjörður
Sjómannafélag
   Ólafsfjarðar
Valberg ehf

Húsavík
Bílaleiga Húsavíkur ehf
Fatahreinsun Húsavíkur sf
Kvenfélag Húsavíkur
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Víkurraf ehf
Fosshóll
Lundarbrekkukirkja
Laugum
Norðurpóll ehf, trésmiðja
Mývatn
Dimmuborgir guesthouse
Jarðböðin við Mývatn
Vogar, ferðaþjónusta
Kópasker
Vökvaþjónusta
   Kópaskers ehf
Raufarhöfn
Önundur ehf
Þórshöfn
Geir ehf
Svalbarðshreppur
Vopnafjörður
Ferðaþjónustan Syðri-Vík
Ljósaland ehf,
   verktakafyrirtæki
Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð,
   bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Hitaveita
   Egilsstaða og Fella ehf
Miðás ehf
MSV, Stál og Vélar ehf
Skrifstofuþjónusta
   Austurlands ehf
Snyrtistofan Alda
Ökuskóli Austurlands sf
Seyðisfjörður
Gullberg ehf, útgerð
PG stálsmíði ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Félag opinberra starfs- 
   manna á Austurlandi
Hárstofa Sigríðar ehf
Heilsuhreysti, sjúkraþjálfun
Krana- og gröfuleiga
   Borgþórs ehf
Launafl ehf
Stjórnendafélag
   Austurlands
Tærgesen,
   veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf
H.S. Lækning ehf
Neskaupstaður
Haki ehf verkstæði
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli
   Austurlands

Stöðvarfjörður
Brekkan
Verslun og veitingastofa
Djúpavogur
Við Voginn ehf
Höfn í Hornafirði
Eystrahorn
Funi ehf, sorphreinsun
Króm og hvítt ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Uggi SF-47
Þrastarhóll ehf
Selfoss
Bifreiðaverkstæðið
   Klettur ehf
Bílaleiga Selfoss
   JÞ bílar ehf
Bókaútgáfan Björk
Eðalbyggingar ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Grímsnes og
   Grafningshreppur
Gróðrarstöðin Hæðarenda
Græni Hlekkurinn ehf
Guðmundur
   Tyrfingsson ehf
Guðnabakarí ehf
Heiðmerkur grænmeti
Hótel Gullfoss
Jáverk ehf
Jeppasmiðjan ehf
Kríutangi
Kvenfélag Gnúpverja
Kvenfélag
   Grímsneshrepps
Kvenfélag
   Hraungerðishrepps
Kökugerð H P ehf
Landform ehf
Leigubílar Suðurlands ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Nesey ehf
Renniverkstæði
   Björns Jensen ehf
Set ehf, röraverksmiðja
Skeiða
  - og Gnúpverjahreppur
Stífluþjónusta Suðurlands
Súperbygg ehf
Tannlæknaþjónustan.is
Toyota á Selfossi
Vélaþjónusta Ingvars
Vélsmiðja Suðurlands ehf
X5 ehf
Österby-hár
Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns ehf
Bíl-X ehf,
   bifreiðaverkstæði
Garðplöntusalan
   Borg
Hveragerðiskirkja
Kjörís ehf
Landkraft

Þorlákshöfn
Bíliðjan ehf, verkstæði
Fagus hf
Frostfiskur ehf
Ölfus
Eldhestar ehf
Ferðaþjónustan Núpum
   www.nupar.is
Flúðir
Kvenfélag
   Hrunamannahrepps
Varmalækur ehf
Hella
Ásahreppur
Bílaverkstæðið
   Rauðalæk ehf
Hestvit ehf
Íslenskar hestaferðir ehf
Hvolsvöllur
Ferðaþjónusta bænda
   Stóru-Mörk
Gestastofan Þorvaldseyri
Krappi ehf,
   byggingaverktakar
Sögusetrið Hvolsvelli
   www.njala.is
Torf túnþökuvinnsla ehf
Vík
Hópferðabílar
   Suðurlands sf
Hótel Katla
Mýrdælingur ehf
Kirkjubæjarklaustur
Geirland ehf, 
   hótel og veitingarekstur
Hótel Laki
Icelandair Hótel Klaustur
Systrakaffi ehf
Vestmannaeyjar
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
D.Þ.H ehf, sjúkraþjálfun
Eyjablikk ehf
Hárstofa Viktors
Karl Kristmanns,
   umboðs- og heildverslun
Miðstöðin ehf
Ós ehf
Rannsóknarþjónustan
   V.M.
Siglingatækni ehf
Skipalyftan ehf
Skýlið
Tvisturinn ehf
Vestmannaeyjabær
Vinnslustöðin hf
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Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

FASTUS býður upp á mikið 
úrval af stuðningshlífum 
frá Sporlastic.

Vandaðar vörur á góðu verði. 

Sporlastic vörurnar fást 
�������������������������

NJÓTTU
LÍFSINS




