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THEWEDD INGCOMPANY .COM

Stofnfundur Takts 

10. maí 2018 - kl. 20:00

Stofnfundur Takts, félags fullorðinna með meðfædda hjartagalla
verður haldinn í húsnæði Hjartaheilla, Síðumúla 6 (2. hæð), þann

10. maí næstkomandi klukkan 20:00.  
 

Taktur er nýtt félag sem stendur að félagslífi og fræðslu fyrir
einstaklinga, 18 ára og eldri, sem greindir hafa verið með

meðfædda hjartagalla. 
 

Taktur starfar undir stjórn Neistans, styrktarfélags hjartveikra
barna, og er félagið hugsað sem stuðningur og félagsskapur fyrir

þá einstaklinga sem bæði hafa verið greindir með meðfæddan
hjartagalla sem börn og einnig á fullorðins árum. 

 
Fundurinn er opinn öllum og boðið verður upp á léttar veitingar. 

Vonumst til þess að sjá sem flesta. 
 

- Stjórn Takts
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Aðalfundur Neistans verður haldinn
fimmtudaginn 17. maí kl. 20:00 í Síðumúla 6. (2. hæð).

Dagskrá:
1. Kosning fundarstjóra og ritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Reikningar félagsins lagðir fram
4. Reikningar Styrktarsjóðs hjartveikra barna lagðir fram
5. Ákvörðun félagsgjalds
6. Kosning skoðunarmanns reikninga
7. Kosning formanns*
8. Kosning stjórnar**
9. Önnur mál
 

* Núverandi formaður Elín Eiríksdóttir gefur ekki kost á sér. Eitt 
framboð hefur borist, frá Guðrúnu Bergmann Franzdóttur, fyrrum 
formanni Neistans. Þeir sem hug hafa á að bjóða sig fram til formanns 
láti vita ekki seinna en 5 dögum fyrir aðalfund á neistinn@neistinn.is.

**Kosið verður í þrjú sæti í stjórn til tveggja ára og eitt sæti til eins 
árs. Þeir sem hafa áhuga á að bjóða sig fram til setu í stjórn Neistans, 
vinsamlegast láti vita ekki seinna en 5 dögum fyrir aðalfund á 
neistinn@neistinn.is.

17. maí
kl. 20

Ingibjörg Ólafsdóttir (meðstjórnandi), Ellen Helga Steingrímsdóttir (varaformaður), 
Elín Eiríksdóttir (formaður), Helga Kristrún Unnarsdóttir (ritari), Fríða Björk 
Arnardóttir (framkvæmdastjóri), Sólveig Rolfsdóttir (meðstjórnandi) og  
Berglind Sigurðardóttir (gjaldkeri).



4 | 1. tbl. 2018

Nú er hægt að verða sér úti um svo gagnlega 
hluti sem snjallsímaklút og stuttermaboli og 
styrkja Neistann í leiðinni. Snjallsímaklúturinn 
kostar aðeins 500 kr. og stuttermabolurinn 
2.500 kr. Pantanir í síma 8991823 eða 
á netfanginu neistinn@neistinn.is

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 Landsbankanum. 

Reikningsnúmerið er 0101-26-777147 og kennitala Neistans 490695-2309.

BOLIR OG KLÚTAR

Gott málefni þarfnast fjármagns

Neistinn hefur einnig tekjur af sölu minningarkorta,  
sem afgreidd eru á skrifstofu Hjartaheilla í síma  
899-1823 eða á heimasíðu okkar neistinn.is

MINNINGARKORT

DAGATAL 2018
Dagatal Neistans er enn fáanlegt. 
Er það sjöunda árið í röð sem það 
kemur út, enda orðið að föstum 
lið á fjölmörgum heimilum. Eins 
og áður eru allar myndirnar á 
dagatalinu af hjartabörnum á 
aldrinum 0 - 18 ára. Þær eru að 
þessu sinni teknar af Magnúsi 
Ásmundssyni hjá Reykjavikphoto.
com sem gefur alla vinnu sína til 
málstaðar okkar og fær einlægar 
hjartans þakkir fyrir. Dagatalið er 
hægt að kaupa á skrifstofu Neistans 
að Síðumúla 6, 108 Reykjavík,  
sími 899-1823. Einnig 
er hægt að panta það á 
heimasíðu okkar neistinn.is 

Styrktarfélag hjartveikra barna

Neistinn
Styrktarfélag hjartveikra barna

Suðurgata 10, 101 Rvík, sími og fax: 561-5678

Dagatal
Neistans

2018
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Ég vil senda kveðju til allra sem hafa styrkt okkar frábæra 
félag á árinu. Þið gerið okkur kleift að skila af okkur frábærum 
viðburðum fyrir hjartabörn og fjölskyldur þeirra. Ég tala af 
reynslu þegar ég segi að þetta er ómetanlegt. 

Með hjartans kveðju,

Elín Eiríksdóttir
Formaður Neistans

LEIÐARLOK
Í maí klára ég tveggja ára tímabilið mitt sem formaður og  
miklum söknuði býð ég mig ekki fram aftur. Þessi tvö ár voru 
f ljót að líða og ég tek með mér heilmikla reynslu frá þessum 
árum. Neistinn er frábært félag sem stendur eins og klettur 
á bak við allar fjölskyldur sem eignast litlar hjartahetjur. Að 
fá að taka þátt í þessu er mjög gefandi og ég hvet alla sem 
hafa áhuga á að taka þátt í svona starfi. Ég vil þakka þeim 
sem hafa setið með mér í stjórn fyrir frábæran tíma. Ég mun 
að sjálfsögðu halda áfram að mæta á viðburði og aðstoða eftir 
fremsta megni eins mikið og tíminn leyfir.

Svo langar mig að segja frá nýju félagi sem mun starfa 
undir nafni Neistans. Félagið heitir Taktur og það félag er  
fyrir fullorðna einstaklinga með meðfædda hjartagalla.  
Félagið er hugsað sem stuðningur og félagsskapur fyrir 
þá einstaklinga sem hafa verið greindir meðmeðfæddan 
hjartagalla sem börn og einnig á fullorðinsárum. Lengi  
hefur verið rætt um að koma þessu félagi af stað og ég er 
mjög stolt af því að hafa verið viðstödd fæðingu þess. Það er  
nauðsynlegt að hafa félag sem tekur við börnunum okkar 
þegar þau ná 18 ára aldri. Stuðning og fræðslu er ómetanlegt  
að hafa þegar þú ferð í gegnum lífið á aðeins annan hátt en 
fullfrískur einstaklingur. Hinar Norðurlandaþjóðirnar eru  
með félög fyrir fullorðna sem eru mjög virk og við höfum 
fengið að fylgjast með þeim og fengið góða punkta fyrir  
stofnun samskonar félags hér á landi. Ég óska stjórn Takts 
velfarnaðar og hlakka til að sjá félagið vaxa og dafna í  
komandi framtíð.

PISTILL FORMANNS
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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 myndar-
skap. Eitt hjartabarn var nefnt til 
sögunnar á hverjum degi til að kynna 
meðfædda hjartagalla á samfélags-
miðlum og í fjölmiðlum. Þúsundir 
manna skoðuðu kynningarnar og deildu 
á samfélagsmiðlum.

Heimildarmyndin 70 lítil hjörtu 
eftir Pál Kristinn Pálsson var auglýst 
sérstaklega, 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 
í skiljanlegri framsetningu. Myndina 
er hægt að sjá á Vimeo (vimeo.
com/42640755). 

Börn um allt land sem fæddust þessa 
vikuna fengu fallega rauða húfu að gjöf 
frá Neistanum til að vekja athygli á 
meðfæddum hjartagöllum. Hápunktur 
vikunnar var svo blóðsöfnunardagur 
sem skipulagður var í samvinnu við 
Blóðbankann 12. febrúar.

VIÐBURÐIR

Neistahúfur merktar og tilbúnar til sendingar.

Heimildarmyndin 70 lítil hjörtu eftir Pál Kristinn Pálsson á Vimeo og YouTube.

VELHEPPNUÐ 
VITUNDARVIKA
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VIÐBURÐIR

Hjartabörn vitundarvikunnarHjartabörn vitundarvikunnar
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VIÐBURÐUR

Á bolludeginum 12. febrúar hvöttu Blóðbankinn og 
Neistinn alþjóð sérstaklega til að gefa blóð. Hjartabörn 
hafa býsna mörg þurft að nota þjónustu bankans og 
vildum við, aðstandendur þeirra, þakka fyrir okkur 
með því að gefa blóð og hvetja aðra til samflots. 
Blóðsöfnunin stóð yfir allan daginn í Blóðbankanum. 
Þar vorum við með barnapössun, andlitsmálun og 
blöðrur og léttar veitingar – veglegri en venjulega - 
voru í boði Blóðbankans. Góð stemmning skapaðist 
og var blóðgjöfin alveg með mesta móti að sögn 
Jórunnar Óskar Frímannsdóttur hjá Blóðbankanum.

BLÓÐSÖFNUNARDAGUR 
BLÓÐBANKANS OG NEISTANS
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VIÐBURÐIR

Heilsulind frá landnámi

Hugrakkir hjartabarnapabbar gefa blóð.
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TRUSTLAW
Föstudagurinn 9. mars byrjaði á kynningum þátttakenda en mættir 
voru á fundinn fulltrúar frá 12 Evrópulöndum. Við fengum góða 
kynningu á TrustLaw, en það fyrirtæki mun aðstoða ECHDO við 
lagaleg mál eins og að fá nýtt heimilisfang til þess að geta stofnað 
bankareikning. Að fyrirtæki eins og TrustLaw taki að sér að aðstoða 
ECHDO að kostnaðarlausu gerir mikið fyrir félagið og eru allir þeim 
afar þakklátir.

Seinni kynningin á föstudeginum var frá European Patients Forum 
en meginmarkmið þeirra er að sjúklingar séu alltaf meðvitaðir og taki 
sjálfstæðar ákvarðanir hvað varðar þeirra eigin umönnun. Áhugaverð 
kynning á starfi þeirra og hvetjum við félagsmenn til að skoða  heimasíðu 
þeirra www.eu-patient.eu.

AÐALFUNDUR OG FYRIRLESTRAR 
Laugardagurinn hófst með aðalfundi samtakanna. Farið var yfir hvað 
væri búið að gera á síðastliðnu ári og hvað er á döfinni á því næsta. 
Nokkur verkefni voru sett af stað og svo kosið í laus sæti í stjórninni, þar 
bættist við ein kona frá Írlandi. Eftir góðan og árangursríkan aðalfund 
voru þrír fyrirlestrar yfir daginn.

Samantekt: Fríða Björk Arnardóttir

Árlegur fundur Evrópsku samtakanna um meðfædda hjartagalla (ECHDO) fór fram í Leicester í 
Bretlandi dagana 9. og 10. mars síðastliðinn. Þangað mættu fyrir hönd Neistans Fríða Björk Arnardóttir, 
framkvæmdastjóri og Elín Eiríksdóttir, formaður. 

VIÐBURÐUR

ECHDO:
Evrópska samvinnan skiptir máli

Sá fyrsti var f luttur af konu sem starfar sem  
„play specialist“ en hlutverk þeirra er að bjóða  
börnum upp á velkomið umhverfi, gera leik 
náttúrulegan, styðja við fjölskyldur, dreifa huga 
barnanna og hvetja þau til að til að eiga samskipti 
við aðra á sínum aldri.

Fulltrúar Neistans með öðrum þátttakendum fundarins.

Elena Balestra frá EPF (European Patients Forum).

Louise frá barnaspítalanum í Leicester.
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VIÐBURÐIR

JÓLABALL NEISTANS

Elín og Fríða í Leicester.

Næsti fyrirlesari var Paul Willgoss en hann er sjálfur fullorðinn með 
hjartagalla. Hann lýsti því hvernig hann hefur lifað sínu lífi og ráð hans 
til annarra fullorðinna með hjartagalla er að þeir verði að vera meðvitaðir 
um sinn eigin hjartagalla þegar þeir f lytja að heiman.

Lokafyrirlesturinn var svo f luttur af konu sem vinnur við rannsóknir 
á hreyfingu hjartveikra barna. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að 
hreyfing hjálpi hjartabörnum til að líða betur og hefur hún ásamt öðrum 
unnið að leiðarvísi fyrir hjartabörn um hvaða íþróttir séu bestar fyrir þau.

Góður og árangsríkur fundur í Leicester og hlökkum við mikið til 
að halda næsta fund á Íslandi árið 2019.

Hið árlega jólaball Neistans var haldið 10. desember síðastliðinn í Safnaðarheimili 
Grensáskirkju. Þangað mætti mikill fjöldi félagsmanna og gerði sér glaðan dag. 

Allir komu með veitingar á borðið og stórhljómsveit SÍBS spilaði fyrir okkur. 
Tveir alvöru jólasveinar kíktu í heimsókn og dönsuðu með börnunum í kringum 

jólatréð. Þeir voru í gjafastuði og með gotterí í poka sem þeir gáfu börnunum. 
Frábær viðburður sem kemur alltaf öllum í jólaskap!
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Dagbókarmolar frá fæðingu 
Völu Mistar með hjartagalla

Seint á meðgöngunni, þann 21. desember 2016 kom í ljós í 
hefðbundinni mæðraskoðun á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki 
að fóstrið var með hjartsláttaróreglu, fór í 250 slög á 
mínútu. Þá var ég send til Akureyrar í nánari skoðun og 
þaðan suður á Landsspítalann þar sem ég var lögð inn og 
lá inni fram að fæðingu barnsins. Þar voru mér gefin lyf til 
að reyna að ná tökum á hjartsláttaróreglunni hjá fóstrinu í  
gegnum fylgjuna.

Þann 12. janúar 2017 er tekin ákvörðun um að framkvæma 
keisara þar sem barnið var orðið þreytt og meðgangan farin að 
taka á það. Vala Mist liggur inni á vökudeild í fjóra daga en 
þann 16. janúar f ljúgum við út til Lundar í fylgd með lækni og 
hjúkrunarfræðingi, þar sem hún reyndist vera með stíf laðan 
ósæðarboga auk hjartsláttaróreglunnar.

AÐGERÐIR Í LUNDI
Þann 19. janúar 2017 fer hún í opna hjartaaðgerð til að laga 
ósæðarbogann, en hann var með þrengingu öðrum megin 
og stíf laður hinum megin. Þar sem hjartað var orðið þreytt 
var ákveðið að halda henni sofandi í þrjá daga og loka ekki 
bringunni til að hjartað hefði meira rúm til að jafna sig. Þann 
21. janúar fer hún svo í aðgerð til að loka bringunni eftir  
hjartaaðgerðina. Þetta gengur allt saman vel.

Eftir Lilju Gunnlaugsdóttur

Hjónin Lilja Gunnlaugsdóttir og Valur Valsson eru bæði fædd og uppalin í Skagafirði,  
og eftir að hafa menntað sig fyrir sunnan lá leiðin aftur heim og þau búa núna á Sauðárkróki. Hann er 

byggingatæknifræðingur og vinnur sem gæðastjóri hjá Steinull hf. Hún er félagsfræðingur að mennt og á 
handverks- og framleiðslufyrirtækið Skrautmen. Saman eiga þau Ásrúnu, sem verður 7 ára núna í maí  

og svo hjartastelpuna Völu Mist, en hér á eftir birtum við samtekin dagbókarbrot Lilju  
frá því hjartavandamálið greindist seint á meðgöngunni.
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Svo líða nokkrir dagar og fannst læknunum skrítið hve 
mikið hún svaf og því var tekin mynd af höfðinu. Þá kom í 
ljós að hún er að framleiða of mikinn mænuvökva og því þurfti 
hún í aðgerð og fá „shunt“-ventil í höfuðið til að drena mænu-
vökvann í burtu. Sú aðgerð var framkvæmd 6. febrúar.

Framhaldið gekk síðan vægast sagt brösuglega. Þann 
17. febrúar þurfti hún að fá dren við hjartað þar sem þar var 
vökvasöfnun eftir hjartaaðgerðina. Það stíf laðist svo hún  
þurfti annað dren sem var sett upp 22. febrúar – sem hélt og 
var síðan fjarlægt 7. mars.

Í millitíðinni þurfti hún í aðgerð til að þétta saumana 
á höfðinu þar sem mænuvökvinn lak út um sárið á því og 
það náði ekki að gróa. Sú aðgerð var 19. febrúar. Það dugði 

ekki til og fékk hún mjög slæma sýkingu í mænuvökvann. 
Það þurfti því að halda henni sofandi í nokkra daga. Þann 
22. mars var mænuvökvaventillinn fjarlægður og fékk hún 
bráðabirgðarventil á meðan sýkingin var meðhöndluð. Meðan 
á öllu þessu stóð kom í ljós að hún þurfti að fara í hjarta- 
þræðingu þar sem ósæðarboginn var orðinn of þröngur 
aftur. Hún var orðin nógu stöðug þann 5. apríl og fór þá  
í hjartaþræðinguna.

Þann 7. apríl fór hún síðan í aðgerð þar sem hún fékk nýjan 
varanlegan mænuvökvaventil. Það gekk ekki betur en svo að 
hann var illa staðsettur í heilahólfinu og því þurfti hún aftur í 
aðgerð og fá annan varanlegan ventil þann 25. apríl.
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HEIM – EN SAGAN EKKI BÚIN
Þann 1. maí kom Sverrir barna-
hjartalæknir og sótti okkur og við 
f lugum heim til Íslands. Við komum 
við á Barnaspítalanum til 5. maí en þá 
fengum við að fara alla leið heim.

Samtals vorum við því rúmar 
þrjár vikur á Landsspítalanum, fjóra 
daga á vökudeild, fimmtán vikur í 
Lundi í Svíþjóð og svo fimm daga á 
Barnaspítalanum.

Sagan er því miður ekki alveg búin 
en þann 26. júní er Vala Mist lögð inn 
á barnadeildina á Akureyri þar sem  
hún var mjög lasin. Eftir miklar 
rannsóknir erum við send áfram 
föstudaginn 28. júlí á Barnaspítalann 
í Reykjavík og kom í ljós að mænu-
vökvaventillinn í höfðinu á henni var 
stíf laður og því þurfti hún að fá nýjan, 
sem var settur upp 29. júlí 2017.

Þann 8. ágúst fór hún svo í hjarta-
þræðingu þar sem ósæðarboginn var  
enn og aftur orðinn þröngur.

Þann 12. september er Vala Mist 
svo lögð inn á Barnaspítalann þar sem 
hún var með mjög svæsna sýkingu. 

Læknarnir vildu þó leyfa henni að 
njóta vafans og var hún meðhöndluð 
með sýklalyfjum í tvær vikur og 
komum við heim 24. september. Það 
var þó stutt stopp því hún varð sárlasin 
mjög hratt og vorum við aftur komin á 
Barnaspítalann 25. september þar sem 
allur vafi var tekinn af um að sýking 
var komin í mænuvökvaventilinn. Þann 
28. september fer hún í aðgerð þar sem 
hann var fjarlægður og var hún með 
utanáliggjandi ventil í viku á meðan 
verið var að meðhöndla sýkinguna. 
Þann 6. október fór hún svo í aðgerð og 
fékk varanlegan ventil.

GÓÐIR DAGAR
Síðan í október erum við búin að eiga 
góða daga og læra á líf ið upp á nýtt. 
Fyrir utan allt þetta kom mér mest 
á óvart hvað það var erfitt að fara 
heim eftir að hafa verið svona lengi í 
Lundi og inni á sjúkrahúsi. Allt í einu 
vorum við aðalumönnunaraðilarnir 
og ábyrgðaraðilar varðandi lyfin, en 
hún þurfti reyndar ennþá mjög mikla 
umönnun þegar við komum heim, fékk 

mjólk í gegnum magasondu með dælu 
og var á fimm lyfjum, þarf af tveimur 
sem við þurftum að blanda. Ég man að 
ég upplifði mig mjög óörugga og má 
segja að maður hafi verið á algjörum 

„Síðan í október  
erum við búin að eiga 

góða daga og læra á 
lífið upp á nýtt.“

yfirsnúningi. Svo hjálpaði það ekki 
hve mikilli fullkomnunaráráttu maður 
er haldinn og hvernig maður ætlaði að 
mastera þetta. Ekkert klúður á þessum 
bæ! Þrátt fyrir það hefur komið fyrir 
að við höfum gleymt að gefa henni 
lyfin (í nokkrar klukkustundir) og gert 
alls konar mistök, þar sem við erum jú 
mannleg. Það er svo núna, þegar allt 
er búið að vera gott í nokkurn tíma, að 
maður er eins og sprungin blaðra. Allt 
í einu þarf maður ekki að halda öllu  
uppi, því að líf ið gengur bara sinn 
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vanagang. Lyf og læknatékk eru orðin partur af hinu daglega 
líf i, þó svo að við þyrftum að spyrja lækninn okkar seinast 
hvort við værum í alvörunni að heyra rétt, að það ættu að 
líða tveir mánuðir á milli skoðana, þar sem við byrjuðum 
á skoðunum á tveggja vikna fresti, sem voru svo búnar að 
teygjast upp í mánuð.

Við vorum heppin að koma heim um sumar þegar 
skoðanirnar voru svona ört því við búum í Skagafirði og því 
er maður ekkert að skjótast suður á Barna-spítalann í tékk. 
Það kostar um 300 kílómetra ferðalag hvora leið, þannig að 
yfirleitt gistum við líka eina nótt í Reykjavík þegar við förum 
í skoðanir. Sem þýðir náttúrulega fjarveru frá heimili og hinu 
daglega lífi, auk aukins áhuga á veðurfréttum og færð svona 
rétt áður en það kemur að næstu skoðun.

En við setjum það ekki fyrir okkur, þetta er bara eitthvað 
sem er orðinn partur af okkar lífi í dag og í raun erum 
við hreinlega orðlaus yfir því hve mögnuð læknavísindin 
eru og hvað er hægt að gera. Sér í lagi þegar við horf- 
um á fallegu hamingjusömu stúlkuna okkar hjala og leika sér, 
þá er það síðasta sem manni dettur í hug að hún sé búin að fara 
í sautján misalvarlegar aðgerðir og á séns á nokkuð eðlilegu lífi  
í framtíðinni. 





Þann 1. mars síðastliðinn lokaði Læknamiðstöð Vesturbæjar,
en læknarnir okkar halda áfram störfum á eftirfarandi stöðum: 

• Gunnlaugur Sigfússon 
• Gylfi Óskarsson 
• Sigurður Sverrir Stephensen

 Domus Medica, Egilsgötu 10  
 Sími: 563 1000 

• Hróðmar Helgason
 Heilsuborg /
 Heilsugæslustöðin Höfða
 Bíldshöfða 9  
 Sími: 560 1010

LÆKNAMIÐSTÖÐ VESTURBÆJAR – LOKAÐ
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Hjálparhellur

Happdrætti Inner Wheel

Inner Wheel í Reykjavík stóð fyrir happdrætti til styrktar 
Neistanum. Berglind Sigurðardóttir úr stjórn Neistands 
tók á móti ágóðanum, sem voru 200.000 krónur, úr hendi 
Ágústu Hauksdóttur frá Inner Wheel.

Hjartans þakkir!

Yfir 500 nemendur úr þrettán 
framhaldsskólum tóku þátt í 
verkefninu Ungir frumkvöðlar þar 
sem þeir læra að stofna fyrirtæki 
og vinna að frumkvöðla- eða 
nýsköpunarhugmynd sinni.

Nokkrar stelpur í hópnum Lumina 
voru meðal þeirra og 

hönnuðu og seldu 
hjartabönd og 
færðu Neistanum 
ágóðann af sölunni. 
Þær heita Helga 

María Reynisdóttir, 
Helga Ósk Hauksdóttir, 

María Rakel Magnúsdóttir, Júnía Lín 
Jónsdóttir og Laufey Lín Jónsdóttir

Hjartans þakkir fyrir stelpur!

Styrkur frá Akranesi
Góðgerðarfélagið Eynir í FVA hélt góðgerðarbingó 19. mars 
síðastliðinn og rann ágóðinn til Neistans. Elín Eiríksdóttir, 

formaður Neistans tók á móti styrknum. Eva María 
Jónsdóttir, Hjördís Brynjarsdóttir og Hrafnhildur Arín 

Sigfúsdóttir hittu Elínu í Síðumúla og afhentu styrkinn.  
Hjartans þakkir! 

Styrktartónleikar í 
Akureyrarkirkju

Ungir frumkvöðlar 
styrkja Neistann

Sunnudaginn 25.febrúar voru haldnir fallegir tónleikar í 
Akureyrarkirkju til styrktar hjartveikum börnum. Fram 
komu Karlakór Akureyrar Geysir, Andrea Gylfadóttir, 
Heimir Bjarni Ingimarsson og Volta, Eyþór Ingi Jónsson, 
Elvý Hreinsdóttir, Birkir Blær Óðinsson, Ivan Mendez, Ívar 
Helgason, Risto Laur, Ólafur Traustason, Rodrigo Lopes og 
Rannveig Elíasdóttir. Aðgangur var ókeypis en tekið var á 
móti frjálsum framlögum sem runnu óskert til Neistans.

STYRKIR

Styrktardagur
í Reykjanesbæ
Þann 11. mars síðastliðinn 
var haldinn styrktardagur í 
Sporthúsinu í Reykjanesbæ. 
Sex kennarar voru með tíma 
í 3 klukkustundir. Ágóðinn, 
tæpar 300.000 krónur, rann 
beint til Neistans.

Hjartans þakkir!
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf
Admon ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Apparat ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa 
Grétars og Stefáns
Arkiteo ehf
Arkís arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Aurum Lífstíll
Álnabær ehf, verslun
Áltak ehf
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
Batik ehf, silkiprent og ísaumur
Berserkir ehf
BG heildverslun ehf
BílaGlerið ehf
Bílakringlan
Bílamálun Sigursveins 
Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf
Bílastjarnan
Bíóhljóð ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Blossi ehf
Boozt bar
Borgarpylsur

Borgir ehf, fasteignasala
Bókhaldsstofa 
   Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bólstrarinn ehf
Bón og þvottastöðin ehf
Breiðan ehf
Brim hf
Brimdal ehf
Brúskur hársnyrtistofa -
   s: 587 7900
Bændur í bænum 
- matarmarkaður
Café Meskí
Capital Inn
Curvy.is - tískuverslun
Danica sjávarafurðir ehf
Dansport ehf
Diplo ehf
Dokkan, þekkingar- og 
tengslanet-www.dokkan.is
Dómkirkjan í Reykjavík
Dýralæknastofa Reykjavíkur hf
Eðalbílar ehf
Efling stéttarfélag
Eir ehf
Eirvík-heimilistæki ehf
Ernst & Young ehf
Expert ehf
Expert kæling ehf
Fanntófell ehf

Fasteignakaup ehf
Ferill ehf
Félag skipstjórnarmanna
Félag skrúðgarðyrkjumeistara
Fjallamenn-Mountaineers of 
Iceland
Fjarvirkni slf
Fjárhald ehf
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Forsætisbýlið ehf
Frakt Flutningsmiðlun ehf
Frami, félag leigubifreiðastjóra
Fríkirkjan í Reykjavík
Fulltingi slf
Gallerí Fold
Garðheimar
Garðs Apótek ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gilbert úrsmiður
   - www.jswatch.com
Gjögur hf
Greifinn Barbershop
Grænn markaður ehf
Guðmundur Arason ehf, 
smíðajárn
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar 
   - Við erum öll jöfn
Hampiðjan hf

Handpoint ehf
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar ehf
Hársnyrtistofan Aida
Helgason og Co ehf
Heyrnar og talmeinastöð Íslands
Hið íslenska reðasafn ehf
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjúkrunarheimilið Eir
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé
Hreinsitækni ehf
Hugmót ehf
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
IG Ferðir ehf
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Íslandsstofa
Ísmar ehf
Ísold ehf
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Járn og gler hf
K. H. G. Þjónustan ehf
Kanon arkitektar hf
Kemía sf
Kj Kjartansson hf
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klettur - Skipaafgreiðsla ehf

NEISTINN ÞAKKAR FYRIR STUÐNINGINN

HEIÐURSMERKI 
HJARTAHEILLA

Á formannafundi Hjartaheilla þann  
8. desember s.l. voru 20 félagar heiðraðir 

fyrir margvísleg störf í þágu Hjartaheilla.  
Á meðal þeirra sem voru heiðraðir  

átti Neistinn þrjá f lotta fulltrúa.  
Valur Stefánsson fyrrverandi formaður, 

Guðrún Bergmann fyrrverandi formaður og 
Guðný Sigurðardóttir fyrrverandi gjaldkeri.

Hjartanlega til hamingju öllsömul!

VIÐBURÐIR

Valur Stefánsson og Guðrún Bergmann.

HRAÐI - GÆÐI - ÞJÓNUSTA
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Einstök upplifun
www.helo.is - Sími 561 6100 

Sumarhátíð Neistans verður haldin 
í Björnslundi sunnudaginn 10. júní. 

Hoppukastalar, veitingar og góð 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 

Vonumst til að sjá sem f lesta!

SumarhátíðSumarhátíð

Hjálparhellur
STYRKIR

Austfirskar konur 
styrkja Neistann

Félag austfirskra kvenna bauð 
stjórnarmeðlimum Neistans á jólafund 

þeirra þann 4. desember síðastliðinn 
þar sem formaður félagsins, hún 

Sigurbjörg Bjarnadóttir, færði 
fulltrúum stjórnarinnar, þeim Elleni 

og Ingibjörgu, 300 þúsund króna styrk 
úr minningarsjóði þeirra. Félagið lætur 

árlega gott af sér leiða fyrir jólin með 
peningagjöfum og í ár varð Neistinn 

fyrir valinu. Við þökkum kærlega fyrir 
þessa veglegu gjöf sem mun nýtast 
fjölskyldum hjartveikra barna vel.
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KOM almannatengsl
Kortaþjónustan hf
Kælitækni ehf
Landsbréf hf
Landsnet hf
   - www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Lifandi vísindi
Lindin, kristilegt útvarp
Litamálun ehf
Litla jólabúðin
Lífland og Kornax
Læknasetrið ehf
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögskil ehf
Magnús og Steingrímur ehf
Margt smátt ehf
María Elíasdóttir, tannlæknir
Matborðið ehf
Málarameistarar ehf
Merlo Seafood
Myconceptstore
Möggurnar í Mjódd ehf
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
Nauthóll bistro
Nýi ökuskólinn ehf
Nýtt Skil slf
Opin kerfi ehf
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
Ósal ehf
Óskaskrín ehf
Parket og gólf
Pétur Stefánsson ehf
Pfaff hf
Pixel ehf
Pizza King ehf
Pjakkur ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Premis ehf
Prinsinn, söluturn
Promennt ehf
Pökkun og flutningar ehf
Rafland hf
Rafstilling ehf
Rafstjórn ehf
Rafsvið sf
Rannsóknarstofan Glæsibæ
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf
Reki ehf
Reykjagarður hf
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavík Helicopters ehf
Réttur - ráðgjöf & málflutningur

Rikki Chan ehf
Rima Apótek
S4S ehf
Salson, byggingaþjónusta ehf
Samiðn, samband iðnfélaga
Samsýn ehf
Samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja-SSF
Sextán-níundu ehf
SFR stéttarfélag í 
almannaþjónustu
Shalimar, Pakistanska 
veitingahúsið
Sigurraf ehf
Sjónlag hf
Sjúkraliðafélag Íslands
Skorri ehf
Slökkvilið höfuðborgar-
   svæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smíðaþjónustan ehf
Smur- og viðgerðarþjónustan ehf
SO Tech ehf
Sólarfilma ehf
Stálbyggingar ehf
Stjá, sjúkraþjálfun
Stólpi Gámar gámaleiga og 
gámasala
Suzuki bílar hf
Sýningakerfi hf
Sægreifinn, Verbúð 8
Söngskólinn í Reykjavík
Söstrene Grene á Íslandi
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Árbæjar ehf
Tannlæknastofa Barkar 
Thoroddsen
Tannlæknastofa Gísla 
Vilhjálmssonar
Tannlæknastofan Mörkin 6 sf
Tannréttingar sf
Tannsinn ehf
TBG ehf
THG Arkitektar ehf
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Tónskóli Sigursveins D. 
Kristinssonar
Trévirki ehf
Tölvar ehf
Ullarkistan ehf
Umslag ehf
Útfararstofa Svafars og 
Hermanns ehf
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Varmi ehf
Veitingahúsið Lauga-Ás
Verkfræðiþjónusta GGÞ slf

Verslunarskóli Íslands
Verslunin Brynja ehf
Vélar og verkfæri ehf
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Við og Við sf
VOOT Beita
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörubíla- og vinnuvéla-
   verkstæðið sf
Yrki arkitektar ehf
Ökuskólinn í Mjódd ehf

Seltjarnarnes
Lög og réttur ehf
Nesskip hf
Seltjarnarnesbær

Vogar
Arktik Rok Motel ehf
Hársnyrtistofa Hrannar
Sveitarfélagið Vogar

Kópavogur
Adesso ehf
ALARK arkitektar ehf
Áberandi ehf
Bak Höfn ehf
Bakkabros
   tannsmíðaverkstæði ehf
Bazaar Reykjavík ehf.
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði Kjartans og 
Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Bílstál ehf
Blikkform ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Brynjar Bjarnason ehf
CampEasy ehf
Conís ehf, verkfræðiráðgjöf
Deloitte hf
Dressmann á Íslandi ehf
Elfa Guðmundsdóttir tannlæknir, 
   s: 564 6250
Fagtækni ehf
Ferli ehf
Fosslagnir ehf, pípulagnir
GG Sport
Hagblikk ehf
Hamraborg ehf
Hárgreiðslu og rakarastofan Hera
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjartavernd
Hvellur-G. Tómasson ehf

Iðnvélar ehf
Ingi hópferðir ehf
Init ehf
Innviðir ehf
Íshúsið ehf
JS-hús ehf
Karína ehf
Klukkan Hamraborg 10
Kraftvélar ehf
Kvenfélag Kópavogs
Lakkskemman ehf
Laser-tag Ísland
Libra ehf
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
Löggiltir endurskoðendur
Nobex ehf
Nýja kökuhúsið ehf
Ólafssynir ehf
Prófíll tannrétting slf
Rafbraut
Rafmiðlun hf
Rafvirkni ehf
Réttingaverkstæði Jóa ehf
Rótor ehf,  verslun
RS snyrtivörur, L'occitane
Rými - Ofnasmiðjan ehf
Sérmerkt ehf
Sport Company ehf
Svissinn hjá Steina
Tækniþjónusta Ragnars G 
Gunnarssonar ehf
Vatn ehf
Veitingahúsið Nings
Mamma veit best
   - www.mammaveitbest.is
Zenus sófar
Öreind sf

Garðabær
66° Norður
Apótek Garðabæjar
Bílasprautun Íslands ehf
Endurskoðun Péturs Jóns ehf
Fimir ehf
Fjallatindar ehf
Geislatækni ehf-Laser þjónustan
Hagráð ehf
IP Dreifing ehf
Kópavogspósturinn ehf
Loftorka Reykjavík ehf
S.S. Gólf ehf
Samhentir
Smárinn, bókhald og ráðgjöf ehf
Smurstöðin Garðabæ ehf
Val - Ás ehf
Vörukaup ehf, heildverslun

NEISTINN ÞAKKAR FYRIR STUÐNINGINN
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Samantekt: Elín Eiríksdóttir

Árshátíð Neistans var haldin hátíðleg laugardaginn 21.apríl í Gala, 
veislusalnum í Kópavogi. Grillvagninn sá um mat fyrir okkur.  
Ingvar Jónsson sló í gegn sem veislustjóri kvöldsins með söng og 
leik. Pétur Guðmundsson kom og spilaði og söng nokkur vel valin 
lög. Mikið var um söng og skemmtun og næst á svið voru Sjonni og 
Vigga. Þau tóku syrpu fyrir okkur með fallegum söng og gítarspili. 
Kvöldið endaði svo með DJ og dansi fram á nótt. 
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Hafnarfjörður
AC-Raf ehf
Aflhlutir ehf
Allianz á Íslandi hf
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Ás, fasteignasala ehf
Barkasuða Guðmundar ehf
Bortækni ehf
Efnamóttakan hf
Einar í Bjarnabæ ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf
EÓ-Tréverk sf
Fjarðarmót ehf
Geymsla Eitt ehf
Gunnars mæjónes ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf
Héðinn Schindler lyftur hf
Hjólasprettur ehf
Hlaðbær-Colas hf, 
malbikunarstöð
Hvalur hf
Ísfell ehf
Lipurtá ehf
Lína Lokkafína, hárgreiðslustofa
Opal Sjávarfang ehf
Rafrún ehf
Rúnir verktakar ehf
SBJ réttingar ehf
Strendingur ehf
Sæblik ehf - Holtanesti
Trefjar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Útvík hf
Vélsmiðja Konráðs Jónssonar sf
Vélsmiðjan Altak ehf
VSB verkfræðistofa ehf
www.gardyrkjan.is
Þaktak ehf

Reykjanesbær
Allt Hreint ræstingar ehf
Bílrúðuþjónustan ehf
Blikksmiðja Ágústs Guðjónss ehf
Blikksmiðja Davíðs slf
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Fagtré ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
GE bílar bílasala
Ísver ehf
K Sport
Nesraf ehf
Promoda hársnyrtistofa ehf
Pulsuvagninn í Keflavík
Rafeindir og Tæki ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf

Rétt sprautun ehf
Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson
SB Trésmíði ehf
Sjúkraþjálfun Suðurnesja ehf
Skólamatur ehf
Skólar ehf
Tannlæknastofa Jóns Björns
TM Bygg ehf
Ungó, söluturn
UPS á Íslandi
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir, félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum

Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf
E.P.verk ehf
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf
Ó S fiskverkun ehf
Ungmennafélag Grindavíkur
Vísir hf

Sandgerði
Hvalsneskirkja

Garður
SI raflagnir ehf
Völundarhús ehf

Mosfellsbær
Alefli ehf byggingaverktakar
A-Marine ehf
Dalsgarður ehf, gróðrarstöð
Elektrus ehf, löggiltur rafverktaki
Fagverk verktakar sf
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Matfugl ehf
Mosi ehf
Múr og meira ehf
Nú Ráðgjöf ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf
ÞÓB vélaleiga ehf

Akranes
Akraneskaupstaður
B.Ó.B. sf, vinnuvélar
Bifreiðastöð Þórðar Þ. 
Þórðarsonar
Fasteignasalan Hákot
Galito veitingastaður
Grastec ehf
Hafsteinn Daníelsson ehf
JG tannlæknastofa sf
MVM ehf
Sementsverksmiðjan hf
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Steðji ehf vélsmiðja
Verslunin Bjarg ehf

Borgarnes
Bifreiðaþjónusta Harðar ehf
Borgarbyggð
Eyja- og Miklaholtshreppur, 
Snæfellsnesi
Hársnyrtistofa Margrétar
Icelandair Hótel Hamar
Kaupfélag Borgfirðinga
PJ byggingar ehf
Samtök sveitarfélaga á 
Vesturlandi
Skorradalshreppur
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið 
Borgarness sf
Trésmiðja Pálma ehf, 
   Hálsum Skorradal

Stykkishólmur
Ásklif ehf
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Þórsnes ehf

Grundarfjörður
Hótel Framnes
Þjónustustofan ehf

Ólafsvík
Litlalón ehf
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf

Hellissandur
Breiðavík ehf
Esjar ehf
Guðbjartur SH-45

Reykhólahreppur
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
Arctic Fish ehf
Bakarinn ehf
GE vinnuvélar ehf
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Símaverið ehf
Skipsbækur ehf
Smali ehf
Sólberg ehf

Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Verkalýðs- og sjómannafélag 
   Bolungarvíkur

Súðavík
Súðavíkurhreppur

Patreksfjörður
Einherji ehf
Gróðurstöðin í Moshlíð

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Garraútgerðin ehf
Gistiheimilið Bjarmalandi - 
   s: 891 8038

Hólmavík
Hólmadrangur ehf
Sparisjóður Strandamanna

Drangsnes
Grundarás ehf

Hvammstangi
Húnaþing vestra
Villi Valli ehf

Blönduós
Húnavatnshreppur
Ísgel ehf
Léttitækni ehf
Stéttarfélagið Samstaða
Vilko ehf

Skagaströnd
Rafmagnsverkstæðið Neistinn 
ehf

Sauðárkrókur
Blóma og gjafabúðin ehf
Dögun ehf
Fjólmundur ehf
Friðrik Jónsson ehf
Hlíðarkaup
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
K-Tak ehf
Lykill sf
Sjúkraþjálfun Sigurveigar ehf
Trésmiðjan Ýr ehf
Verslunarmannafélag 
Skagafjarðar
Vörumiðlun ehf

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Stefánssynir ehf

Hofsós
Bifreiðaverkstæðið Pardus ehf

Siglufjörður
Siglufjarðarkirkja

NEISTINN ÞAKKAR FYRIR STUÐNINGINN
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Laugardaginn 10. mars fór páskabingó 
Neistans fram í Vinabæ. Þátttaka var frábær 
en um 150 manns mættu og gerðu sér glaðan 
dag með okkur! Flottir vinningar voru í boði 
af ýmsum stærðum og gerðum og vöktu mikla 
lukku! Allir krakkar fengu svo lítil páskaegg 
eftir bingóið, og voru sátt og sæl með daginn.
Takk allir fyrir okkur, þetta var 
stórskemmtilegur dagur!

VIÐBURÐIR

Fjörugt 
páskabingó

BÍÓFERÐIR Á 
PADDINGTON 2
Laugarásbíó bauð 
félagsmönnum Neistans á 
bíómyndina Paddington 2  
laugardaginn 20. janúar 
síðastliðinn. Við höfum 
notið velvildar Laugarásbíós 
mörg síðastliðin ár. Frábær 
mæting var á sýninguna 
og allir skemmtu sér 
konunglega. Borgarbíó á 
Akureyri bauð jafnframt 
félagsmönnum fyrir norðan 
25. janúar síðastliðinn.

Hjartans þakkir fyrir okkur!
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Akureyri
Akureyrarhöfn
B. Hreiðarsson ehf
Betra brauð
Bílaprýði
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Byggingarfélagið Hyrna ehf
Ferðaskrifstofa Akureyrar ehf
Félag verslunar- og skrifstofufólks
Garðverk ehf
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
   - www.rettarholl.is
Halldór Ólafsson - 
   úr og skartgripir
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Hvítspói, art studio
Höldur ehf, bílaleiga
Index tannsmíðaverkstæði ehf
Ísbúðin Akureyri
Malbikun KM ehf
Meðferðarheimilið Laugalandi
Menntaskólinn á Akureyri
Norlandair ehf
Pedromyndir ehf
Pípulagningaþjónusta Bjarna F 
Jónassonar ehf
ProMat Akureyri ehf
Purity Herbs snyrtivörur ehf
Raftákn ehf -
    Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Rofi ehf
Samherji ehf
Samvirkni ehf
Saurbæjarkirkja
Sjúkrahúsið á Akureyri
Tannlæknastofa Árna Páls
Tannlæknastofa Hauks og Bessa
Tannlæknastofa Mörthu 
Hermannsdóttur
Toyota Akureyri
Verkval ehf

Grenivík
Darri ehf
Grýtubakkahreppur

Grímsey
Sigurbjörn ehf

Dalvík
BHS, bíla- og vélaverkstæði
Bruggsmiðjan Kaldi ehf
EB ehf
Híbýlamálun - 
   málningarþjónusta ehf

Katla ehf, byggingafélag
Kussungur 2 ehf

Ólafsfjörður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Húsavík
Bílaleiga Húsavíkur ehf
Bílaþjónustan ehf
Garðræktarfélag Reykhverfinga
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Víkurraf ehf

Mývatn
Dimmuborgir guesthouse
Jarðböðin við Mývatn
Kvenfélag Mývatnssveitar
Vogar, ferðaþjónusta

Kópasker
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf

Þórshöfn
Geir ehf
Svalbarðshreppur

Bakkafjörður
Hraungerði ehf

Vopnafjörður
Hofssókn, Vopnafirði

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Gunnarsstofnun
Héraðsprent ehf
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Myllan ehf
   s: 470 1700
Skrifstofuþjónusta
   Austurlands ehf
Snyrtistofan Alda
Tannlæknastofa Austurlands
Tréiðjan Einir ehf
www.laugarfell.is
Ökuskóli Austurlands sf

Seyðisfjörður
PG stálsmíði ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
AFL - Starfsgreinafélag
Félag opinberra starfsmanna á 

Austurlandi
Fjarðabyggð
Heilsuhreysti, sjúkraþjálfun
Launafl ehf
Skiltaval ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf
Tandraberg ehf
Tanni ferðaþjónusta ehf

Neskaupstaður
Haki ehf verkstæði
Samvinnufélag útgerðamanna
Síldarvinnslan hf
Tannlæknastofan
Verkmenntaskóli Austurlands

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf

Djúpavogur
Við Voginn ehf

Höfn í Hornafirði
Funi ehf, sorphreinsun
HLS ehf
Króm og hvítt ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Þrastarhóll ehf

Selfoss
Árvirkinn ehf
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bókakaffið
Bókaútgáfan Björk
Búhnykkur sf
Eggert smiður ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Gesthús Selfossi, gistihús og 
tjaldsvæði
Gólflist ehf
Grímsnes og Grafningshreppur
Guðmundur Tyrfingsson ehf
Hagbók ehf
Hótel Geysir
Hótel Gullfoss
Jáverk ehf
Jötunn vélar ehf
Kríutangi
Landform ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Nesey ehf
Reykhóll ehf
Set ehf, röraverksmiðja

Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Snyrtistofa Ólafar ehf
Snyrtistofan Eva ehf
Stífluþjónusta Suðurlands
Veitingastaðurinn Menam
Vélaþjónusta Ingvars
Vélsmiðja Suðurlands ehf
X5 ehf
Österby-hár

Hveragerði
Bíl-X ehf, bifreiðaverkstæði
Garðplöntusalan Borg
Heilsustofnun NLFÍ -
   www.heilsustofnun.is
Hveragerðiskirkja
Kotstrandarkirkja
Listasafn Árnesinga

Þorlákshöfn
Bíliðjan ehf, verkstæði
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja

Laugarvatn
Menntaskólinn að Laugarvatni

Hella
Ásahreppur
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Guðmundur Hauksson

Hvolsvöllur
Gestastofan Þorvaldseyri
Krappi ehf, byggingaverktakar
Tómas B. Magnússon

Vík
Hópferðabílar Suðurlands sf
Hótel Katla
Mýrdælingur ehf
Reynissókn
Volcano Hotel

Kirkjubæjarklaustur
Systrakaffi ehf

Vestmannaeyjar
Bókasafn Vestmannaeyja
Bragginn sf, bílaverkstæði
Eyjablikk ehf
Gröfuþjónustan Brinks ehf
Hárstofa Viktors
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Skipalyftan ehf
Tvisturinn ehf
Vinnslustöðin hf

NEISTINN ÞAKKAR FYRIR STUÐNINGINN



 

Nurofen Apelsin 
Íbúprófen mixtúra fyrir börn 
á aldrinum 6 mánaða til 12 ára

Nurofen Junior Appelsín 40 mg/ml mixtúra, dreifa. Innihaldsefni: Íbúprófen. Ábendingar: Til skammtímameðferðar gegn vægum til miðlungi alvarlegum verkjum. Til skammtímameðferðar gegn 
hita. Til inntöku. Ekki ráðlagt fyrir börn yngri en 6 mánaða eða undir 7 kg.  Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé 
þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is. 

• Hitalækkandi
• Verkjastillandi
• Bólgueyðandi

Fæst án lyfseðils í apótekum

Sýnt hefur verið fram á að Nurofen apelsin slær 
á hitann eftir aðeins 15 mínútur og áhrifanna 
gætir í allt að 8 klukkustundir
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