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ólakort Neistans í ár skartar myndinni Verndarengill
eftir listakonuna Helmu Þorsteinsdóttur og er í
sama stíl og kortin frá því í fyrra, sem hún gaf
okkur einnig. Kortið er selt í tíustykkja pökkum,
ásamt umslögum, og kostar pakkinn líkt og áður
1000 krónur.
Jólakortið fæst á skrifstofu Neistans að Síðumúla
6, 108 Reykjavík, sími 552 5744. Einnig er hægt að
panta það á heimasíðu okkar: www.neistinn.is

Jólaball Neistans

H

ið hefðbundna jólaball Neistans verður í
ár haldið laugardaginn 8. desember í
safnaðarheimili Grensáskirkju og stendur
gleðin yfir frá klukkan 14.00 – 16.00. Allt verður þar
eins og vera ber: sungið og dansað með jólasveininum
í kringum jólatréð og notið góðra jólaveitinga.
Jólaböllin eru meðal vinsælustu atburða á almanaki
Neistans enda komast þar allir í góða jólaskapið!
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Pistill formanns

V

ið Jóhannes maðurinn minn höfum haldið utan
um starfsemi unglingahóps Neistans í um það bil
sex ár. Núna gengur það þannig fyrir sig að við
reynum að hitta þau helst þrisvar á ári, og svo er farið
í Norrænar sumarbúðir í júlí ár hvert, en hámarksfjöldi
þátttakenda frá hverju landi eru tíu unglingar ásamt
fararstjórum.
Við Jóhannes höfum séð að þetta unglingastarf
er bráðnauðsynlegt, enda fjölgar alltaf unglingum
og fullorðnum með meðfædda hjartagalla, þökk sé
framförum í tækni og nútíma læknisfræði. Á þessum
sex árum höfum við kynnst frábærum unglingum, sem
sum hver eru orðin fullorðin (en mæta enn á hitting af
því það svo gaman!). Starfið með unglingunum kennir
manni að lífið er ekki sjálfsagt og alls ekki alltaf dans
á rósum. Sumir eru veikari en aðrir. Sumir þurfa að
fara í fleiri aðgerðir á lífsleiðinni en aðrir. En þrátt fyrir
erfiðleikana búa þau yfir miklum lífskrafti og það er
ávallt mikið fjör þegar við hittumst.
Starfið hófst með þremur til fjórum unglingum, en
núna er þetta orðinn tuttugu manna hópur. Auðvitað eru
persónuleikarnir misjafnir eins og gengur, en það að
hitta aðra krakka sem eru í svipuðum sporum og maður
sjálfur veitir mikinn styrk bæði félagslega, andlega
og líkamlega. Þetta kemur ekki síst í ljós í Norrænu
sumarbúðunum, þar sem þau kynnast tugum annarra
unglinga og þegar farið er að skiptast á reynslusögum
kemur í ljós að vandamálin eru hin sömu þvert á
þjóðerni og búsetu; örin eftir skurðaðgerðirnar alveg
eins. Þarna höfum við séð okkar unglinga eignast nýja
vini til framtíðar, eflast af sjálfstrausti og eiga þar með
auðveldara að sættast við líkamlegt hlutskipti sitt.

Fjáröflun
í samstarfi
við Stauk
ber kostnað
þessa
blaðs.

Aldrei áður í mannkynssögunni hafa verið á
lífi jafn margir fullorðnir
einstaklingar sem fæddust
með hjartagalla. Víða um
lönd eru starfandi hópar
fólks sem eiga þetta
sameiginlegt. Alþjóðlegt
nafn yfir þessa hópa er
GUCH (Grown Ups with
Congenital Heart defects),
sem þýðir einfaldlega
Fullorðnir með meðfædda
hjartagalla. Svona hópar
eru starfræktir á öllum
Norðurlöndunum nema Íslandi, og þess vegna hefur
Neistinn verið að undirbúa stofnun GUCH-hóps hér
heima. Markmiðið er að það gæti orðið fljótlega á
næsta ári og að við náum að senda fulltrúa á næsta
norræna GUCH-fund, sem haldinn verður þann 1. ágúst
í Finnlandi. Hér er orðinn til stór hópur fólks, 18 ára og
eldri, sem hist hefur á vegum Neistans frá unga aldri og
hefur áhuga á að halda því áfram sem GUCH-hópur.
Það verður spennandi að fylgjast með þessu starfi í
framtíðinni.
En Neistinn býður upp á fleiri skemmtanir en þær
sem eingöngu eru fyrir unglinga. Allir aldurshópar
skemmta sér saman á árlegum uppákomum eins og
jólaballinu í byrjun desember, bingóinu í febrúar eða
mars og sumarhátíðinni í júní. Á þeim samkomum
njótum við ávallt góðra veitinga og vinninga sem
velunnarar okkar úr röðum íslenskra fyrirtækja leggja
okkur til. Laugarásbíó hefur einnig um
árabil boðið okkur á bíósýningar og
Þjóðleikhúsið veitir Neistafólki góðan
afslátt á barnasýningar. Þar fyrir utan
veita fjölmörg fyrirtæki og einstaklingar
Neistanum fjárhagslega styrki á hverju
ári. Það segir sig sjálft að án þessa mikla
stuðnings og samhygðar sem við njótum
meðal íslensku þjóðarinnar væri starf
Neistans ekki eins öflugt og það er.
Hjartans þakkir og óskir um gleðileg
jól og farsæld á komandi ári til ykkar
allra,
Guðrún Bergmann Franzdóttir
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Gott

G ott málefni

þarfnast fjármagns

N

Ú

t er komið dagatal Neistans fyrir árið 2013.
Þetta er fjórða árið í röð sem við gefum út
sérstakt dagatal og óhætt að fullyrða að sífellt
fleiri kjósa að helga hverjum degi ársins stuðningi
við hjartveik börn. Allar myndir í dagatalinu eru af
börnum sem fæddust með hjartagalla. Að þessu sinni er
ljósmyndarinn Helga Sæunn Árnadóttir og gaf hún alla
vinnu sína við verkefnið. Neistinn færir Helgu Sæunni
hjartans þakkir fyrir þessar glæsilegu myndir.
Dagatalið fæst á skrifstofu Neistans að Síðumúla 6,
108 Reykjavík, sími 552 5744. Einnig er hægt að panta
það á heimasíðu okkar: www.neistinn.is
Verðið er sem fyrr aðeins 1.500 krónur.
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eistinn 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 0101-26-4995 og kennitala Neistans 490695-2309 .
Neistinn hefur einnig tekjur af sölu heillaskeyta og
minningarkorta, sem afgreidd eru á skrifstofu Hjartaheilla í síma 552 5744 eða á heimasíðu okkar:
www.neistinn.is

„Hjörtur“ e
tæk
tímamótatæki
r tímamóta

i

Í

júní síðastliðnum kom til landsins fullkomið
hjartaómtæki, sem fengið hefur gælunafnið „Hjörtur“.
Tækið kostaði hátt í þrjátíu milljónir króna, en þeirra
var aflað í fyrra í hinu þjóðkunna og umfangsmikla
átaki „Á allra vörum“, sem valið hafði Neistann sem
styrkþega ársins. Hjörtur er staðsettur á hjartadeild
Barnaspítala Hringsins og hefur þegar valdið byltingu í
starfsaðstöðu læknanna að sögn Gunnlaugs Sigfússonar
og Gylfa Óskarssonar.
„Það var mikið mál að velja tæki en við teljum
okkur hafa komist að fínni niðurstöðu með þessu tæki.
Þetta er það nýjasta og fullkomnasta af þeim tækjum
sem eru á boðstólum í heiminum í dag. Myndgæðin
sem slík eru mun betri, en stóra stökkið er að það tekur
ekki bara tvívíddarmyndir af hjartanu, heldur einnig
þrívíddarmyndir, það höfum við ekki getað áður. Við
erum að læra að nýta okkur þennan möguleika, það er
allflókið og tekur sinn tíma, en á eftir að gera okkur
kleift að fá enn nákvæmari og betri myndir af hjartanu.
Gagnaöryggið er líka miklu meira eftir að við fengum
vélina, nú eru allar rannsóknir geymdar á miðlægri
gagnageymslu á stafrænu formi, en það var ekki þannig
í gömlu vélinni.“
Söfnunarfé „Á allra vörum“ dugði fyrir vélinni og
gott betur. „Við höfum vakið máls á að nota afganginn
til þess að koma á fót fleiri vinnustöðvum hér á
spítalanum, sem tengjast tækinu og mun gera okkur
kleift að skoða gögnin þótt við séum ekki á sama stað

Barnahjartalæknarnir Gunnlaugur Sigfússon og Gylfi
Óskarsson með Hjört á milli sín: „Tækið eykur á allan hátt
möguleika okkar til að fá nákvæmari mynd af byggingu og
starfsemi hjartans.“

og tækið sjálft. Við munum þá komast í þau hvar sem
er, bæði hér á spítalanum og heima eða í útlöndum á
fartölvunum okkar. Það er risastórt skref fyrir okkur og
auðveldar hlutina umtalsvert. Á vissan hátt má segja að
með Hirti höfum stigið frá tuttugustu öldinni yfir í þá
tuttugustuogfyrstu!“

Til minningar um Þórunni Elísu
Neistanum barst eftirfarandi
á haustdögum:
„Kæra Neistafólk.
g varð fimmtug þann 10. ágúst
síðastliðinn. Ég afþakkaði gjafir og
langar í staðinn að færa félaginu
ykkar smápeningagjöf, 50 þúsund krónur,
til minningar um dótturdóttur mína sem lést
tæplega tveggja daga gömul úr alvarlegum
hjartagalla í desember 2010. Hún fékk
nafnið Þórunn Elísa og foreldrar hennar
heita Guðbjörg og Sævar og búa á Akranesi.
Ég vona að þessir aurar nýtist ykkur eitthvað
í ykkar dýrmæta starfi. Guð geymi ykkur,
knús og kveðjur, Andrea Þ. Björnsdóttir.“

É

Þórunn og Andrea.
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Afmælistónleikar
til styrktar

Neistanum

S

elma Svavarsdóttir á Blönduósi hélt upp á fimmtugsafmæli
sitt í sumar með því að efna til styrktartónleika fyrir Neistann.
Ástæðan fyrir því að Neistinn varð fyrir valinu var sú að níu
ára sonur hennar, Bjartmar, hefur átt við hjartavandamál að stríða,
svokallaðan hraðtakt sem oft kemur í köstum. Hann hefur tvisvar
farið út til hjartalæknanna í Boston, og í seinna skiptið í júní
síðastliðnum tókst þeim að staðsetja vandamálið og framkvæma
aðgerð.
„Við trúum því að Bjartmar hafi læknast,“ skrifar Selma til
Neistans. „Hann segist sjálfur alla vega vera orðinn „sprækur sem
lækur“.“
Veikindi og bati Bjartmars urðu sem sé til
þess að Selma ákvað að safna fé til Neistans
með tónleikum sem fóru fram laugardaginn
18. ágúst siðastliðinn, daginn eftir sjálfan
afmælisdaginn hennar, í Reiðhöllinni á
Blönduósi. Vinur hennar Skarphéðinn
Einarsson sá um tónlistina og vinkonur
hennar Gunnlaug Kjartansdóttir og Sigurlaug
Markúsdóttir elduðu kjötsúpu ofan í gestina,
sem í stað afmælisgjafa til Selmu létu fé af
hendi rakna til Neistans. Alls söfnuðust 291
þúsund krónur! Hjartans þakkir til Selmu og
vina hennar og vandamanna.

Í sumarsólinni: Sigurgeir Njáll, Erla amma,
Selma og Bjartmar Dagur.

Spáð í málin á bráðadeild
Barnaspítalans í Boston.

Afmælisgjöf Arsenalklúbbsins
V
inir okkar í Arsenalklúbbnum
á Íslandi fögnuðu á dögunum
30 ára afmæli sínu með því
að færa Neistanum 100 þúsund krónur
að gjöf (og skelltu sér auðvitað líka á
leik á Emirates Stadium í London). Við
óskum þeim hjartanlega til hamingju
með afmælið og þökkum stuðning í
gegnum árin.

Fv. Guðný Sigurðardóttir, gjaldkeri
Neistans og Kjartan Fr. Adolfsson
gjaldkeri og Sigurður Enoksson
formaður Arsenalklúbbsins.

6

Foreldrar
í félagsvist

F

östudagskvöldið 2. nóvember var
haldið spilakvöld foreldra hjartabarna.
Mæting var fín og fólk skemmti sér
alveg frábærlega. Ekki skemmdi fyrir að
allir drógu lukkunúmer og fengu vinning,
en sérstök verðlaun féllu síðan í skaut
stigahæsta parinu í félagsvistinni. Er ætlunin
að gera þetta framvegis að árlegum viðburði
á almanaki Neistans.

Stigahæsta parið:
Ingi Bjarnar Guðmundsson
og Fríða Björk Arnarsdóttir.

Kringlan 25 ára

safnaði einni milljón fyrir

Neistann

Í

tilefni 25 ára afmælis verslunarmiðstöðvarinnar Kringlunnar stóð rekstrarfélag hennar fyrir
sérstakri fjársöfnun til stuðnings Neistanum.
Yfirskrift hennar var „Láttu hjartað ráða“ og var
risastórum hjartalaga gegnsæjum sparibauk komið
fyrir á neðsta gangi Kringlunnar með hvatningu
til fólks um að láta fimmhundruðkróna seðil í
hann og lita þannig hjartað rautt. Viðbrögðin létu
ekki á sér standa og söfnuðust milljón krónur í
baukinn!
Sigurjón Örn Þórsson, framkvæmdastjóri Rekstrarfélags
Kringlunnar, afhendir Guðrúnu Bergmann Franzdóttur,
formanni Neistans, ávísun á söfnunarupphæðina.
Með á myndinni er Anney Birta Jóhannesdóttir, dóttir
Guðrúnar og hjartastelpa.

7

maraþon
Neistamet í Reykjavíkurmaraþoni
R

eykjavíkurmaraþon Íslandsbanka, sem fram fór á
Menningarnótt 18. ágúst síðastliðinn, hefur aldrei
áður skilað Neistanum jafnmiklum áheitum um
fjárhagslegan stuðning, en í ár fór heildarupphæðin í
fyrsta sinn yfir eina milljón, eða nákvæmlega 1.097.305
krónur.

Fyrir tvíburabróðir
Mikla athygli vakti framlag Gunnars Berg Smára
Örlygssonar sem sendi fyrir hlaupið frá sér svohljóðandi
tilkynningu:
„Ég heiti Gunnar og er 9 ára gamall. Tvíburabróðir
minn Jakob fæddist með alvarlegan hjartagalla. Hann
hefur þurft að fara í margar hjartaaðgerðir, bæði í
Svíþjóð og í Ameríku, og þarf oft að fara til Gulla læknis
og á spítalann. Jakob er svo duglegur og skemmtilegur
og hann er besti vinur minn. Ég hef æft fimleika í mörg

ár og ætla núna að hlaupa 10 km fyrir Jakob til styrktar
Neistans, félagi hjartveikra barna. Ég vona að þið viljið
heita á mig, ég fer létt með 10 km þannig að verið
tilbúin að borga! :)“
Örlygur Smári faðir tvíburanna hljóp einnig en hvatti
sitt stuðningsfólk til að heita á Gunnar og heildarútkoman
varð hvorki meira né minna en 315 þúsund krónur!

Rafliðarnir hjá Rio Tinto
Þá létu Rafliðarnir ekki sitt eftir liggja fremur en
undanfarin ár. Þetta er hópur hlaupara sem starfar hjá
álrisanum Rio Tinto Alcan, sem býður starfsmannahópum
að velja sér góðgerðarfélag til að styrkja í maraþoninu og
leggur til 100 þúsund krónur fyrir hvern hóp. Rafliðarnir
hafa gert það að venju að hlaupa fyrir Neistann og
sendum við þeim okkar hjartans þakkir fyrir mikilvægt
framlag!

Hlaupagarpurinn ungi, pabbinn og feðgarnir
saman: Jakob, Örlygur og Gunnar.

Guðrún formaður tekur við framlagi Rafliðanna frá Rio Tinto Alcan.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Reykjavík
2001 ehf.
A. Margeirsson ehf.
A. Wendel ehf.
A.H. Lindsay ehf.
AB Varahlutir ehf.
Aðalvík ehf.
Afltækni ehf.
AH Lögmenn ehf.
Allrahanda ehf.
Almerking ehf. Skiltagerð
Alsmíði ehf.
Alþýðusamband Íslands
Antikmunir
Argos ehf., arkitektastofa
Grétars og Stefáns
Arkís ehf., arkitektar
Atvinnuhús ehf.,
fasteignasala
Augað gleraugnaverslun,
Kringlunni
Augland - Kaffi Roma
Auglýsingastofan
Hvíta húsið ehf.
Auglýsingastofan Korter
Áfengis- og
tóbaksverslun ríkisins
ÁK Sjúkraþjálfun
Álfabjarg ehf.
Álnabær ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
Balance ehf.
Balletskóli
Sigríðar Ármann ehf.
Bandalag
Íslenskra Farfugla
Barbafín Reykjavík,
sími 568 8824
Barnatannlæknastofan ehf.
Bernhöftsbakarí ehf.
Best á lambið!
Best Western Hótel
Reykjavík
Betra grip ehf.
Bifreiðastjórafélagið
Frami
Bifreiðaverkstæði
Grafarvogs ehf.
Birkir Baldvinsson hf.
Bílamálun Halldórs Þ.

Nikulássonar sf
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði
Jóns T. Harðarssonar
Bílrúðan hf.
Blaðamannafélag Íslands
Boreal ehf. Ferðaþjónusta
Borgarbílastöðin ehf.
Borgarpylsur
Bókhaldsstofan
Stemma ehf.
Bókhaldsþjónusta
Arnar Ingólfssonar ehf
Bólsturverk sf.
Brauðhúsið ehf.
Brimdal ehf.
BSRB
Búseti svf
Byggingafélag
Gylfa og Gunnars hf.
Cafe konditori
Cetus ehf.
Columbus Classis ehf.
D&C ehf.
Dalbær sf.
Danfoss hf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Deli ehf.
Dímon Lína ehf.
Dokkan slf.
Dressmann ehf.
Dúkarinn Óli Már
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Eignaumsjá ehf.
Einar Steinsson
Elding Trading Company
Ellen Ingvadóttir
lögg. dómtúlkur
og skjalþýðandi
Endurskoðun
og reikningshald ehf.
Erluís
Exís ehf.
Eyrir
Fjárfestingafélag ehf.
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Húsið
Fasteignasalan
Kjöreign ehf.
Faxaflóahafnir
Fást hf. Heildverslun ehf.
Felgur-smiðja ehf.
Ferð og saga

Félag
bókagerðarmanna
Félag eggjaframleiðenda
Félag íslenskra
hjúkrunarfræðinga
Félag íslenskra
hljómlistarmanna
Félag
pípulagningameistara
Fjallabílar Stál og stansar ehf.
Fjölbrautaskólinn
Breiðholti
Forum Lögmenn
Fraktflutningar ehf.
Frumherji hf.
FS Flutningar ehf.
Fulltingi ehf., slysa
og skaðabótamál
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Gallabuxnabúðin
Kringlunni
Garðmenn ehf.
Garðsapótek
Garðtækni sf.
Gátun ehf.
Geiri ehf.
Genís ehf.
Gilbert úrsmiður
Gissur og Pálmi ehf.
Gistiheimilið Aurora
Gjögur hf.
GLÁMA / KÍM
Arkitektar ehf.
Gleraugnaverslunin
Sjón ehf.
Glóandi ehf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gluggahreinsun
Alexanders Depuydt
Gluggasmiðjan ehf.
GM Verk ehf.
Gnýr sf.
Grandakaffi ehf.
Grensáskirkja
Grensásvideo ehf.
Guðmundur Arason ehf.
Smíðajárn
Guðmundur
Jónasson ehf.
Gullkistan
Gullkúnst Helgu
Gullsmiðurinn í Mjódd

Gullsmíðaverkstæði
Hjálmars Torfasonar
Gullöldin ehf.
Gústaf Þór
Tryggvason hrl.
Gæfumunir ehf.
H 10 ehf.
H og S
byggingaverktakar ehf.
Haagensen ehf.
Hafgæði sf.
Hafnarsmiðjan ehf.
Hagbót ehf.
Hagi ehf.
Hamborgarabúllan
Hamraskóli Grafarvogi
Harka ehf.
Haukur Þorsteinsson
tannlæknir
Hágæði ehf.
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofan Díva
Hárgreiðslustofan Effect
Hársnyrtistofan Aida
Heildverslunin Rún hf.
Heilsubrunnurinn ehf.
Helgason og Co. ehf.
Henson hf.
Hjartarbúð
Hjálpræðisherinn
á Íslandi
Hljóðfæraverslun
Pálmars Árna
HM Bókhald ehf.
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta
Reykjavíkur
Hótel Cabin ehf.
Hótel Frón
Hótel
Leifur Eiríksson ehf.
Hótel Óðinsvé
Hreinsibílar ehf.
Hreyfill
Hreyfimyndasmiðjan ehf.
Hringrás hf.
HU - Vegamót
Humarhúsið
Hús og skipulag ehf.
Húsalagnir ehf.
Höfðakaffi ehf.
Iceland Congress
Iceland Seafood ehf.
Icelandair Cargo ehf.
Icelandic Group
Iðjuþjálfafélag Íslands
Iðnmennt-Iðnú

IÐNÓ
Ingileifur Jónsson ehf.
Innnes ehf.
iphone.is
Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Ísfrost ehf.
Íshúsið ehf. www.ishusid.is
Íslandspóstur hf.
Íslensk endurskoðun ehf.
Ísold ehf, hillukerfi www.isold.is
Íþróttabandalag
Reykjavíkur
J.K. Bílasmiðja hf.
J.S. Gunnarsson hf.
JGG ehf.
Jón Egilsson
lögmannsstofa
K. Norðfjörð ehf.
K. Pétursson ehf.
K.H.G. þjónustan ehf.
Kaffibarinn ehf.
Karl K. Karlsson hf.
Kemibúðin ehf.
Kjöthöllin
Skipholti 70 ehf.
Klif hf.
Knattspyrnusamband
Íslands
KOM Almannatengsl Höfðatorgi
Kórall sf.
Kramhúsið
Krydd og Kavíar ehf.
KTF ehf.
Kvikk þjónustan ehf.
Kvikmyndafélag Íslands
Kæliafl ehf.
Kælitækni ehf.
Landfestar ehf.
Landssamtök
lífeyrissjóða
Landsvirkjun
Laura Ashley Ísland ehf.
Láshúsið ehf.
Leiðtogaþjálfun ehf.
Leiguval ehf.
Leikfangasmiðjan
Stubbur
Lindin, kristið útvarp
Fm:102,9
Listvinahúsið
Litir og föndur Handlist ehf.
Litla bílasalan ehf.
Lítil í upphafi ehf.
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Norðurlandaþing barnahjartasamtaka
var haldið í Turku í Finnlandi 5. – 7.
október síðastliðinn. Samtökin mynda
félög frá Finnlandi, Danmörku, Svíþjóð,
Noregi og Íslandi. Því miður komst enginn
fulltrúi frá Svíþjóð að þessu sinni, en
fyrir hönd Neistans mætti formaðurinn,
Guðrún Bergmann Franzdóttir.

S

amstarf norrænna barnahjartasamtaka hefur staðið
yfir í langt árabil. Við hittumst á hverju ári og
berum saman bækur um hvernig miði í baráttunni
fyrir réttindum og betri þjónustu til handa hjartabörnum
og fjölskyldum þeirra, hvernig best sé að skipuleggja
og reka starfsemi af þessu tagi, fjáröflunarmál og margt
fleira.

Fulltrúar norrænu félaganna snæddu saman að hætti víkinga.

Nýr barnaspítali í Finnlandi
Finnar eru í skýjunum yfir að samþykkt hefur verið að
byggja nýjan barnaspítala í Helsinki. Mikil þrengsli og
ábótavant plássleysi hefur verið á barnaspítalanum þeirra,
enda byggingin sem hýsir hann núna ein elsta bygging
í borginni. Hún er því að mestu friðuð og ekki hægt að
breyta þar neinu að ráði. Dr. Jana Pihkala, yfirlæknir á
barnahjartadeildinni í Helsinki, flutti okkur góðan og
áhugaverðan fyrirlestur um hina ýmsu hjartagalla og
aðgerðir í Finnlandi. Flestallar barnahjartaaðgerðir eru
gerðar á barnaspítalanum í Helsinki, en þar starfa tíu
hjartalæknar og fjórir hjartaskurðlæknar. Árlega fæðast
í Finnlandi 600 börn með hjartagalla, eða 0,8 % lifandi
fæddra barna, og þar eru á hverju ári framkvæmdar um
300 - 350 opnar hjartaaðgerðir og 400 - 500 þræðingar.
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Guðrún Bergmann Franzdóttir
Aukin tíðni fóstureyðinga

Danir ræddu mikið um áhyggjur sínar yfir aukinni
tíðni fóstureyðinga þar í landi ef í ljós kemur í
snemmsónarskoðun að um einhvern fæðingargalla verði
að ræða hjá barninu, svo sem HLHS eða aðra alvarlega
hjartagalla og einnig ef það greinist með Downsheilkennið. Dr. Jana taldi einnig að fóstureyðingar
hefðu aukist í Finnlandi og í framhaldi af því kom í
ljós að þetta er þróun sem er að eiga sér stað á öllum
Norðurlöndunum. Um þetta urðu heilmiklar umræður.
Fólk var á því að of auðvelt væri að fara í fóstureyðingu
vakni grunsemdir um minnstu fæðingargalla, enda hægt
að laga svo marga þeirra og að lifa með þeim.

GUCH um allan heim
Hippu Pintilä flutti okkur fyrirlestur um málefni
fullorðinna einstaklinga með meðfædda hjartagalla.
Alþjóðlegt hugtak yfir þennan hóp – sem öllum er að
þessum málum koma er orðið tamt að nota – er GUCH
(Grown Ups with Congenital Heart defects). Hippu
kynnti starf evrópskra samtaka GUCH-félaga sem funda
annað hvert ár. Í samtökunum eru reyndar einnig lönd
utan Evrópu, svo sem Ástralía og Kanada og Nýja
Sjáland, en af evrópskum löndum má nefna: Austurríki,
Belgíu, Búlgaríu, Danmörku, England, Wales, Finnland,
Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Írland, Ítalíu, Noreg,
Pólland, Portúgal, Rúmeníu, Rússland, Skotland, Spán,
Svíþjóð, Sviss og Holland.
Í framhaldi af fyrirlestrinum var ákveðið að stofna
til norðurlandasamstarfs GUCHhópa og halda fyrsta fundinn í
byrjun ágúst á næsta ári. Ákveðið
var að hvert Norðurlandanna
sendi fimm fulltrúa á fundinn.
Þar sem enginn GUCH-hópur
hefur verið til á Íslandi mun
Neistinn beita sér fyrir stofnun
hans á næstunni, enda teljum við
okkur tvímælalaust eiga mikið
erindi í slík samtök og að það
muni verða íslenskum GUCHurum til gagns og gleði.
Hugmyndin að útgáfu dagatals er
sprottin úr norræna samstarfinu.
Norðmenn og Finnar selja
dagatöl eins og við, og gengur
það vel að Danir og Svíar íhuga
að gera þetta líka.

Norrænu sumarbúðirnar 2013
Hápunktur samstarfs okkar eru hinar árlegu
vikulöngu sumarbúðir sem þjóðirnar halda til skiptis
fyrir hjartveika unglinga á aldrinum 14 til 18 ára.
Á næsta ári er komið að Noregi og kynntu norsku
fulltrúarnir staðsetninguna, sem er í ákaflega fallegu
umhverfi nálægt borginni Sandefjord í SuðurNoregi, og munu sumarbúðirnar standa yfir dagana
21. – 28. júlí næstkomandi. Fjöldi þátttakenda frá
hverju landi eru 10 unglingar, ásamt tveimur
fullorðnum fararstjórum. Áhugasamir unglingar í
Neistanum, fæddir á árabilinu 1995 – 1999, eru
hvattir til að sækja um dvölina á skrifstofu okkar
fyrir 1. mars, 2013.

Norrænu sumarbúðirnar voru í ár
haldnar við Nyköping í Svíþjóð.
Eins og alltaf var rosalega
gaman!

11

M
i
t
t
helsta
á
h
u
g
a
m
á
l
áhugamál o
Ingi Bjarnar Guðmundsson hefur líklega
meiri reynslu af hjartavandamálum
ættingja en gengur og gerist. Hann er
bróðir, eiginmaður, faðir og afi einstaklinga sem glíma við einhvers konar
hjartasjúkdóma, meðfædda eða áunna,
og hefur tekið sinn þátt í þeim glímum.
Ingi Bjarnar hefur einnig um langt árabil
starfað með íþróttafélögum fatlaðra og
verið virkur félagi í Neistanum nánast frá
stofnun, meðal annars sem varaformaður
og síðan formaður um tíma.

I

ngi Bjarnar er Akureyringur að upplagi, en hefur
búið í Reykjavík síðastliðin rúm 30 ár. Hann á
fimm börn og sex barnabörn. Hann hefur í rúma tvo
áratugi starfað sem öryggisvörður og altmúligmaður hjá
Vífilfelli. Frítíma sinn helgar Ingi Bjarnar starfi með
fötluðum og þegar ég falaðist eftir viðtali bauð hann mér
að hitta sig að kvöldlagi eftir boccia-æfingu í húsnæði
Íþróttafélags fatlaðra í Hátúni 14 í Reykjavík.

Ekkert mikilvægara
Það var einmitt boccia-íþróttin sem varð til þess að
Ingi Bjarnar hóf að starfa með fötluðum. „Ég man svo
vel eftir því þegar ég var fyrst beðinn um að dæma í
keppni fatlaðra í boccia,“ segir hann. „Það var fyrir
tæpum 25 árum, að vori til og Íþróttasamband fatlaðra,
hafði samband við mig og bað mig um þetta, því það
var svo erfitt að fá dómara í þetta. Ég sló til og varð
hreinlega fyrir einhvers konar hugljómun og fór strax
í framhaldinu að leita fyrir mér hvar ég gæti komið að
gagni í starfi með fötluðum. Ég var reyndar búinn að
eignast Baldur, son minn sem fæddist með hjartagalla.
En það var ekki beint út af honum sem ég fór út í
þetta, enda gekk svo sem ágætlega með hann og maður
lifði bara með því … Nei, það var þannig að þegar
ég hitti þetta fatlaða fólk þá greip þessi hugsjón mig
heljartaki. Mér fór strax að þykja hreinlega vænt um
það og fannst og finnst enn ég ekki geta gert neitt sem
er mikilvægara en að aðstoða það. Svo fór ég að vinna
meira með Íþróttasambandi fatlaðra og í gegnum það
með aðildarfélögum þess, mest með ÍFR og hef gert það
síðan. Fjölskylda mín hefur alltaf hjálpað mér mikið við
að sinna þessum málum, og í tengslum við þau hef ég
ferðast mikið, bæði hér innanlands og í útlöndum. Þetta
er klárlega það starf sem veitir mér mest og ég fæ mest
„borgað“ fyrir á allan hátt.“
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Hjartabarn með keppnisskap

Baldur, fyrrnefndur sonur Inga Bjarna, er nú orðinn 27
ára gamall. „Baldur greindist hjartveikur við fæðingu.
Það þótti hins vegar ekki ráðlegt að senda hann í aðgerð
strax og okkur var sagt að tíminn myndi vinna með
honum. Þetta þróaðist þannig að hann fór ekki í aðgerð
fyrr en í fyrra þegar hann var 26 ára gamall. Þá var ekki
hægt að bíða lengur.“
Hvernig vegnaði Baldri fram að því?

„Hjartagallinn háði honum alltaf og hann þurfti alltaf
að passa sig. Baldur er mikill keppnismaður og stundaði
íþróttir en gekk aldrei nógu vel af því hjartað hamlaði
honum. Hann var með svokallaðan ósæðarlokugalla.
Hann var til dæmis oft mjög sár í sundi þegar hann var
rekinn upp úr af því hann væri blár af kulda, að sögn
sundlaugavarðar. Og jú, hann blánaði vissulega, en það
var út af æðaþrengslunum. Og þegar hann mótmælti og
sagðist ekkert vera kalt, fékk hann ekki að ráða.
Baldur er næstyngstur barna minna.
Hann hefur alltaf verið
mikill keppnismaður og lagt
stund á alls konar sport þrátt
Skírn Björgvins Þórs
fyrir hjartagallann. Svo var
það fyrir um einu og hálfu ári
að hann fékk mikla verki fyrir
hjartað og var þá loks sendur
í aðgerð. Þá kom í ljós að
gallinn var meiri en talið hafði
verið þegar hann fæddist. Það
má því vel segja að hann hefði
átt að fara í aðgerðina miklu
fyrr, en á hinn bóginn er einnig
líklegt að hann muni hagnast á
því að hafa farið í hana svona
seint. Hann á núna mjög góð ár
framundan þar sem tæknin er
orðin svo miklu betri en þegar
hann var lítill. Hann hefur aldrei
í lífinu verið eins vel á sig
kominn og núna, fyrir utan að
um daginn brast bringubeinið í
honum og þurfti að spengja það
aftur. En það mun væntanlega
lagast fljótt og allt verður í lagi.
Baldur er sem sé að öðru leyti í
góðu formi, enda stundar hann
líkamsþjálfun af kappi og hefur
náð upp miklu þreki.“

log
og vverkef
erkefni í lífinu
ni
Fjögur tilfelli á tveimur árum

Ingi Bjarnar segir hjartavandamál hafa heldur betur sett
sitt mark á fjölskyldulíf hans síðastliðin tvö ár. „Það
byrjaði þannig fyrir tveimur árum að systir mín, sem
býr fyrir norðan, lenti í hjartastoppi. Hún kom hingað
suður með sjúkraflugi og ég tók á móti henni og fylgdi
henni upp á spítala. Það gekk allt mjög vel. Hún fékk
hjartabjargráð, stuðtæki sem fer af stað ef hjartslátturinn
stöðvast og er þannig ólíkt gangráði sem virkar stöðugt.
Þannig að mágur minn á konu með fjarstýringu, eins og
gárungarnir segja.
Í október í fyrra fór svo Baldur sonur minn í þessa
miklu aðgerð, þar sem skipt var um aðal ósæðarlokuna,
og það var gert hér á landi. Um það bil mánuði síðar
fórum við hjónin á óperusýningu í Hörpunni. Nema
hvað, í upphafi sýningar þá hvíslar Lísa að mér að henni
sé svo illt í vinstri hendinni, þetta sé svona sár seiðingur.
Svo einkennilega vildi til að aðeins tveimur dögum áður
hafði ég farið á námskeið í skyndihjálp vegna starfs
míns sem öryggisvörður

Viðtal: Páll Kristinn Pálsson
Myndir úr fjölskyldualbúminu

hjá Vífilfelli, eins og ég geri reyndar reglulega. Á
námskeiðinu var sérstaklega tekið fyrir hvernig greina
ætti og aðstoða konur sem fá hjartaáfall. Það getur
nefnilega verið erfiðara að átta sig hvað sé að gerast
þegar konur fá hjartaáfall en karlar. Þær geta fengið alls
konar verki undir slíkum kringumstæðum á meðan karlar
fá í langflestum tilfellum verk út í vinstri handlegginn.
Mig fór strax að gruna hvað gæti verið í uppsiglingu,
en við sátum áfram í gegnum fyrri hluta sýningarinnar
sem ég man reyndar ekkert eftir af því áhyggjur mínar
fóru vaxandi yfir Lísu. Þegar hún segir mér svo í hléinu
að verkurinn sé að versna er ég helst á því að hringja
strax á sjúkrabíl. Hún vildi það alls ekki, en eftir að hafa
hringt á bráðavaktina og lýst áhyggjum mínum varð úr
að ég sótti bílinn og við brunuðum upp á bráðavaktina
í Fossvoginum. Hún var strax tekin til
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meðhöndlunar, hjartaþræðingar, sem var ekki seinna
vænna því hún reyndist vera með tvær æðar nánast
lokaðar. Það mátti því ekki tæpara standa.
Núnú, og svo er það litla barnabarnið, Björgvin Þór,
sem er fæddur 20. júní í ár og sonur Eyþórs, yngsta
sonar míns. Hann greindist stuttu eftir fæðingu með
stórt op á neðri slegli og var flogið með hann tveggja
mánaða gamlan í aðgerð úti í Lundi í Svíþjóð, sem tókst
vel í sjálfu sér. Við hjónin fórum með út og ég var mjög
hrifinn af spítalanum. Starfsfólkið og allur aðbúnaður er
þar alveg til fyrirmyndar. Drengurinn var úti í tvær vikur
og allt virtist í góðu. En hann átti erfitt með að borða og
drekka, hélt engu niðri svo það þurfti sondu og drypp
til að koma í hann næringu. Þegar þetta lagaðist ekki
eftir að hann kom heim og lagðist inn á Barnaspítalann
var farið að kanna málið betur og þá kom í ljós að æð
var með æðarhring vafin um vélindað og barkann sem
orsakaði þetta vandmál. Hann þurfti því að fara í aðra
aðgerð, sem framkvæmd var hér á spítalanum og virðist
hafa lukkast vel, svo við erum bjartsýn á framhaldið.“

líka alltaf góðum tengslum við Neistann, þótt þau hafi
eðlilega verið meiri þegar ég var í stjórninni.“
Og þú hefur orðið vitni að heilmiklum breytingum
í þessum málaflokki?
„Já, heldur betur. Tækninni hefur fleygt fram, bæði í
tækjakosti og reynslu umönnunaraðila. Réttindi fólks
eru líka miklu meiri núna, margt áður sem fólk átti ekki
rétt á sem þykir sjálfsagt í dag. Þarna koma auðvitað
fleiri að máli en Neistinn, heildarsamtökin Hjartaheill
og Umhyggja, sem eru regnhlífarsamtök félaga allra
langveikra barna, sem hafa líka hvert um sig lagt sitt
af mörkum í baráttunni. Réttindi barna og aðstandenda
eru allt allt önnur í dag en fyrir sirka 25 árum. Það var
líka mikill fagnaðardagur þegar Barnaspítali Hringsins
opnaði sem sérdeild við Landspítalann árið 2003. Maður
á margar góðar minningar frá öllum þessum árum, margt
sem maður gleymir aldrei.“

Er þá hægt að segja að horfur
séu góðar hjá öllum þessum fjórum
fjölskyldumeðlimum?
„Já, ég held ég megi segja það. Ég
verð þó að viðurkenna að tilfelli litla
drengsins hefur verið mjög erfitt. Það
hefur tekið talsvert á mig, og reyndar
má segja að það hafi einnig tekið meira
á en ég bjóst við þegar sonur minn
fór í sína aðgerð í fyrra. Ég meina, ég
er búinn að starfa við það í öll þessi
ár að aðstoða og leiðbeina fólki í alls
konar veikindum. Ég hef unnið með
Neistanum, farið á ótal ráðstefnur hér
heima og í útlöndum um meðfædda
hjartagalla, er búinn að sjá þetta allt
saman á myndum og svo framvegis. En
svo þegar maður lendir í þessu sjálfur
er maður alveg jafn lítill og flestir aðrir
gagnvart því sem var að gerast. Þegar
einhver á í hlut sem stendur manni
svona nærri, sonur eða sonarsonur, þá
er það alltaf erfitt.“

Neistinn
Ingi Bjarnar hóf að starfa með Neistanum
vegna Baldur sonars síns, þótt hann
hefði ekki farið í hjartaaðgerð á þeim
tíma. „Ég byrjaði einu eða tveimur
árum eftir að Neistinn var stofnaður,
svo strákurinn var orðinn vel stálpaður
þá, farið að halla í fermingu hjá honum.
Það var frábær tími og ég eignaðist þar
marga vini sem eru það ennþá. Ég held
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1. september, átta dögum eftir aðgerð í Svíþjóð.

Blíða og umhyggjusemi
Það er ljóst að þú ert mikil félagsvera
og trúir á gildi samtakamáttarins ...
„Samtakamátturinn er gífurlega
mikilvægur. Ég þekki það einnig úr
öðrum áttum. Mágkona mín greindist
til dæmis með MND-sjúkdóminn og
það var myndaður stuðningshópur í
kringum hana, öflugt tengslanet sem
hlúði að henni alveg þangað til hún
lést. Það er ekki síst samtakamátturinn
sem gerir það svo gaman að vinna með
fötluðu fólki, baráttuhugurinn er svo
mikill. Ég hef kynnst mörgu góðu fólki
í gegnum árin, sumt þeirra er nú látið.
Að öllum öðrum ólöstuðum verð ég að
fá að nefna Arnór heitinn Pétursson hjá
Landssamtökunum Sjálfsbjörg. Hann
sagði kannski ekki mikið en gaf mér
samt mjög skýr skilaboð um að starf
mitt væri vel metið.“
Ingi afi heldur á Björgvini Þór þremur dögum eftir greiningu.

Hefur lífssýn þín breyst mikið á þessum árum?
„Já, hugmyndir mínar um hvað skiptir mestu máli í
lífinu hafa breyst mjög mikið frá því ég var ungur við
að kynnast og starfa svona lengi að þessum málum.
Mamma segir reyndar að ég hafi alltaf verið blíður og
umhyggjusamur …“
Já, þetta snýst þá hreinlega um þitt upplag?
„Já, það getur bara vel verið. Ég hef til dæmis aldrei
þolað slagsmál. Ég var stór og sterkur strákur, en lenti
aldrei í slagsmálum. Og ég hef ekki eignast marga óvini
á lífsleiðinni.“

Hvað veitir þér sjálfum styrk í erfiðleikum, ertu
trúmaður?
„Ég er trúaður, já. Ég er ekki duglegur að mæta í kirkju
en hef sterka trú. Ég trúi til dæmis að það sé rétt sem
ég hef verið að gera, jafnvel að mér hafi verið ætlað
að ganga í gegnum þessa hluti. Það hefur verið mitt
verkefni í lífinu og líka mitt helsta áhugamál að vinna
með fötluðu fólki,“ segir Ingi Bjarnar, sem ætlar að
halda áfram að vinna á þessu sviði á meðan hann fær
einhverju ráðið og heilsan leyfir. „Maður er ekki sama
unglambið og áður, og ég hef aldrei farið vel sjálfan
mig. Það hefur einhvern veginn alltaf átt betur við mig
að hjálpa öðrum en sjálfum mér. Það er minn styrkur og
veikleiki í senn.”

n n i p i k ni kk
I
í Árbæjarsafni
Á rbæjarsafn
S

umarhátíð Neistans var að þessu sinni haldin sunnudaginn 1. júlí í Árbæjarsafni. Við áttum þar frábæran
dag saman þrátt fyrir nokkra rigningu. Á sama tíma var
Fornbílaklúbburinn þarna með sýningu á bílum sínum sem
við fengum að njóta góðs af. Einnig mætti Leikhópurinn
Lotta á svæðið og skemmti krökkum, köllum og kellingum
með fjörugum leikflutningi. Ætlunin var að hafa klassíska
pikknikk-stemningu með samlokum og drykkjum á
útbreiddum teppum á ilmandi grasi – en vegna rigningarinnar
þurfti að flytja hana inn í hús. Það
var bara í góðu lagi og Neistinn
þakkar öllum fyrir komuna. Sjáumst
hress í næsta fjöri!
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Reykjavík
Ljósin ehf.
Ljósmyndir Rutar
Logaland hf.
LP-Verk ehf. Byggingafélga
Lyfjaver apótek
Lýsing hf.
Lögmannsstofa
Jóns G. Briem hrl.
Lögmannsstofa
Ólafs G. Gústafssonar
Lögmenn
Höfðabakka ehf.
Lögmenn Laugardal ehf.
Lögmenn
Laugavegi 3 ehf.
Lögmenn Lögsýn ehf.
Lögsátt ehf.
lögfræðiþjónusta
og sáttamiðlun
Löndun ehf.
Magnús og
Steingrímur ehf.
Markaðsnefnd
Mjólkuriðnaðarins
Martec ehf. Fiskvinnsluvélar
Málarameistarar ehf.
Málarasmiðjan ehf.
Melaskóli
Merkismenn ehf.
Meyjarnar Kvenfataverslun
MG ehf.
Miðbæjarhársnyrtistofan
Mirage slf.
Mosaik ehf.
Mæðrastyrksnefnd
Reykjavíkur
N & M ehf.
NASDAQ OMX
Kauphöllin á Íslandi
Neyðarþjónustan ehf.
Nostra ræstingar ehf.
Nuddskóli Íslands
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf.
Nýja kökuhúsið
Kringlunni
Næsti bar
Oddgeir Gylfason
Tannlæknastofa
Opin kerfi ehf.
Opus lögmenn ehf.
Orkuvirki ehf.

Ólafur Gíslason & co hf.
- Eldvarnamiðstöðin
Ólafur Loftsson
Ósal ehf.
Papyrus-innrömmun ehf.
Parlogis hf.
Pétur Stefánsson ehf.
PG Þjónusta ehf.
Pitstop
Plastpípur ehf.
Plúsmarkaðurinn
Hátúni 10b ehf.
Poulsen ehf.
Prentlausnir ehf.
Rafco ehf.
Rafeindastofan
Sónn ehf.
Rafey ehf.
Rafstilling ehf.
Rafsvið sf.
Raftíðni ehf.
Rafþjónustan ehf.
Rakarastofan sf.
Rannsóknarþjónustan
Sýni hf.
Rannsóknastofa í lyfjaog eiturefnafræði H.Í.
RARIK hf.
Ráðgjafar ehf.
Réttarholtsskóli
Réttingaverkst
Bjarna Gunn ehf.
Rossopomodoro
veitingastaður
Ræstingafélagið ehf.
S. Magnússon
vélaleiga ehf.
S.Í.B.S.
Samiðn ehf.
Samtök atvinnulífsins
Sálfræðiþjónusta
Wilhelms Norðfjörð ehf.
Securitas hf.
Seljakirkja
Shalimar veitingastaður
Signatures of nature ehf.
Síma- og tölvulagnir ehf.
Sjálfsbjörg Landssamband Fatlaðra
Sjúkraliðafélag Íslands
Sjúkraþjálfun Grafarvogs
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Skartgripaverslun
og vinnustofa Eyjólfs
Skemmtilegt ehf.
Skúlason & Jónsson ehf.

Slökkvilið
Thailenska Eldhúsið ehf.
Höfuðborgarsvæðisins
THG Arkitektar ehf.
SM Kvótaþing ehf.
Tilraunastöð Háskóla
Smith & Norland hf.
Íslands í meinafræð
Smíðaþjónustan ehf.
Tímaritið Lifandi Vísindi SMS bros Elísa Guðrún ehf.
Borgarbros ehf.
Trausti Sigurðsson
Smur- og viðgerðartannlæknir
TREX
þjónustan ehf.
Hópferðamiðstöðin ehf.
Smurstöðin Klöpp ehf.
Trésmiðjan Jari ehf.
Snyrtistofan Ágústa
Snyrtistofan
Trévirki hf.
Ársól í Grímsbæ
Tryggingamiðlun
Snyrtistofan Gyðjan ehf.
Íslands ehf.
Sportbarinn ehf.
TSH ehf.
Sportís ehf
Túnþökuþjónustan ehf.
Sprinkler-pípulagnir ehf.
Tölvar ehf.
SR múr ehf.
Ullarkistan ehf.
Stansverk ehf.
Fiskkaup hf.
Stálbyggingar ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útfararstofa
Stjórnhættir ehf.
kirkjugarðanna
Stjörnuegg hf.
Útfararþjónustan ehf.
Stólpi ehf.
VA Arkitektar ehf.
Suzuki bílar hf.
Varahlutaverslunin
Svanur Ingimundarson
Kistufell ehf.
Málarameistari
Svipmyndir
Varma og Vélaverk ehf.
SVÞ - Samtök verslunar
Varmi ehf.
og þjónustu
Veiðikortið.is
Sýningakerfi ehf.
Veiðiþjónustan Strengir
T. ARK teiknistofan ehf.
Veitingahúsið Carúsó
Tannálfur sf.
Verðbréfaskráning
Tannlæknafélag Íslands
Íslands hf.
Tannlæknar Mjódd
Verkfærasalan ehf.
Tannlæknastofa
Verksýn ehf.
Sigurðar Rósarsonar
Verslunartækni
Okkar bakarí
logoehf.form
Tannlæknastofa
Verslunin
Björns Þorvaldssonar
Fríða frænka ehf.
Tannlæknastofa Jóns
Verslunin Kiss
Birgis Baldurssonar
Verslunin Rangá sf.
Tannlæknastofa Kjartans
Verzlunarskóli Íslands
Arnar Þorgeirssonar
Vesturgarður
Tannlæknastofa
Vélaviðgerðir
C=0 / M=70
/ Y=89 /K= 0ehf.
Sigurjóns Arnlaugsson
Vélmark ehf.
Tannlæknastofa
Vélvík ehf.
Sólveigar Þórarinsdóttur Viðlagatrygging Íslands
Tannlæknastofa
Vinnumálastofnun
Tómasar Einarssonar
Víkur-ós ehf.
Tannlækningastofa
VSÓ ráðgjöf ehf.
Friðleifs Stefánssonar
Vörumiðlun ehf.
Tannsmíðastofa
Yogastöðin Heilsubót
Kristins Sigmarssonar
Yrki arkitektar ehf.
Tannsteini ehf.
Þ. Þorgrímsson & co.
Þakpappaþjónustan
TGM Ráðgjöf
Þaktak ehf.
Þingvallaleið ehf.
Þráinn Skóari ehf.

Þrír frakkar - Hjá Úlfari
Ökukennsla
Sverris Björnssonar
Seltjarnarnes
Felixson ehf.
Ljónið - Veitingar
Lög og réttur ehf.
Lögmannsstofa Jóns
Halldórssonar hrl.
Nesskip hf.
Seltjarnarneskirkja
Sævar
bíla og bátarafmagn
Tannlæknastofa Ragnars
Ó. Steinarssonar ehf.
Vökvatæki ehf.
Þráinn Ingólfsson
Vogar
Hársnyrting Hrannar
Nesbúegg ehf.
Kópavogur
Aalborg Portland
á Íslandi hf.
Allianz hf.
Arnardalur sf.
Axis húsgögn hf.
Ásborg sf.
Bakkabros ehf. Tannsmíðaverkstæði
Betra bros ehf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæði
Jónasar ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílaverkstæði Kjartans
og Þorgeirs sf.
Bílstál ehf.
Bílvogur ehf.
Bjarni Runólfsson
Bliki- Bílamálun
og réttingar ehf.
Blikksmiðjan Vík ehf.
Body Shop
Bókun sf. Endurskoðun
BSA Varahlutir ehf.
Byggðaþjónustan,
bókhald og ráðgjöf
Cafe Adesso
Drangey María B. Maríusd.
Eignarhaldsfélag
Brunabótafélags Íslands
Euphrasia ehf
Fagsmíði ehf.
Fagtækni ehf.
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Pantone 1

adrenalínkikk
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nglingahópur Neistans vex og dafnar með hverju árinu sem
líður. Á dögunum var hittingur og farið í Adrenalíngarðinn á
Nesjavöllum, þar sem tekið var á honum stóra sínum og taugar
þandar til hins ítrasta. Á eftir slakaði liðið sér á Búlluna, þar sem safaríkir
hamborgarar eru efstir á matseðlinum. Alls mættu 20 og telst það vera
met hjá hópnum. Umsjón með unglingastarfinu hafa Guðrún Bergmann
formaður Neistans og Jóhannes Geir eiginmaður hennar. Þau vilja hvetja
alla hjartaunglinga (13 ára plús), sem hafa ekki
áður tekið þátt í fjörinu að mæta
á næsta hitting og bæta þar með
skemmtilegum tónum í tilveru
sína. Í unglingahópi Neistans er
fólk fljótt að kynnast og mynda
vináttubönd – og þar er alltaf stuð
og gaman eins og meðfylgjandi
myndir vitna klárlega um.
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Kópavogur
Fasteignamiðstöðin Hús og hýbýli ehf.
Fjölvirki ehf.
Gistiheimilið BB 44
Goddi ehf.
Guðmundur Þórðarson
Gæðabakstur Ömmubakstur ehf.
Hafið - Fiskverslun
Hárgreiðslustofan
Delila og Samson sf.
Hárkó - Topphár SE
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hilmar Bjarnason ehf.,
rafverktaki
Hjartavernd ses.
HM Lyftur ehf.
Hvellur G. Tómasson ehf.
Ingi, hópferðir
Íslandsspil sf.
Íslenskt marfang ehf.
Kjörbær ehf.
Klettur Skipaafgreiðsla
Klukkan verslun
Knastás hf.
Kópavogsbær
Kríunes ehf.
Lindaskóli
Litlaprent ehf.
Loft og raftæki ehf.
Marás vélar ehf.
Parki ehf.
Point á Íslandi ehf.
Pottagaldrar
Mannrækt í matargerð
Prentsmiðjan Viðey ehf.
Prenttækni hf.
Rafbraut ehf.
Rafbreidd ehf.
Rafmiðlun ehf.
Rafsetning ehf.
Raftækjasalan ehf.
Réttingaverkstæði
Hjartar
Ræsting BT ehf.
Sláttuvélamarkaðurinn Verklaginn ehf.
Sólning hf.
Stáliðjan ehf.
Strikamerki Gagnastýring
Suðurverk hf.
Sveinn Ívarsson ehf.
SÞ. Verktakar ehf.

Tannlæknastofan
Smárinn
Tískuverslunin Ríta
Trésmiðja
Jóns Gíslasonar
Tækniþjónusta
Ragnars G.G. ehf.
Tölvu- og
tækniþjónustan hf.
Vaki - Fiskeldiskerfi hf.
Varmi ehf.
Vegamálun ehf.
Veitingaþjónusta
Lárusar Loftssonar sf.
Verkfræðistofa
Erlends Birgissonar
Vetrarsól ehf.
Vélaleiga Auberts
Vídd ehf.
VSI Öryggishönnun
og ráðgjöf ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Þorvar Hafsteinsson
Þrír smárar Smáralind
Öreind sf.
Garðabær
G.M. Byggir ehf.
Garðabær
Geislatækni ehf. Laser-þjónustan
Hagráð ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson
& Co. ehf.
Járnsmiðja
Árna H. Jónssonar ehf
Kjarnavörur hf.
Matvælatækni ehf.
Raftækniþjónusta
Trausta ehf.
Samhentir ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf.
Alexander Ólafsson ehf.
Arena heildverslun sf.
Ás - fasteignasala ehf.
Barkasuða
Guðmundar ehf.
Bátaraf ehf.
Bílaverk ehf.
Blikksmíði ehf.
Flensborgarskóli
Bókhaldsstofan ehf.
Byggingafélagið
Sandfell ehf.
Bæjarbakarí ehf.

DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Euroskór/skóhöllinn
Fagfólk ehf. Hársnyrtistofa
Fjarðargrjót ehf.
Fjarðarmót ehf.
Fjörukráin ehf.
G. Ingason hf.
Gamla Vínhúsið A. Hansen
H. Jacobsen ehf.
Hafnarfjarðarbær
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf.
Hárgreiðslustofan
Hár Stíll
Hárgreiðslustofan
Lína lokkafína sf.
HB-búðin Strandgötu hf.
Heildverslunin
Donna ehf.
Héðinn
Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Holtanesti
Hópbílar hf.
Hvalur hf.
Hyggir hf.
Höfn öldrunarmiðstöð
Iceland Summer
Ísrör ehf.
Kjarnamúr ehf.
Kjartan Guðjónsson
Tannlæknir
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Móði ehf.
Mynstrun ehf.
Nes hf. - Skipafélag
Netorka hf.
Nonni Gull
Ópal Sjávarfang ehf.
P.H. Verk ehf.
Pappír hf.
PON, Pétur O.
Nikulásson ehf.
Rafal ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafvangur ehf.
RB Rúm ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
Saltkaup hf.
Sign - skart og
gullsmíðahönnun
Sjúkraþjálfarinn ehf.
Sólark Arkittektar
Spennubreytar
Söluturninn Bæjarhrauni

Tannlækningastofa
Harðar V.
Sigmarssonar sf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útfararþjónusta
Hafnarfjarðar
Úthafsskip ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélsmiðja
Konráðs Jónssonar sf.
Viking björgunarbúnaður
Víðir og Alda ehf.
VSB verkfræðistofa
Vörumerking ehf.
Álftanes
Álftanesskóli
Reykjanesbær
Alex, bíla- og gistihús
við Leifstöð
Art-húsið, hárgreiðsluog fótaaðgerðastofa
B & B Guesthouse ehf.
Bílar og hjól ehf.
Bílaþjónusta GG ehf.
Bókasafn
Reykjanesbæjar
Dacoda ehf.
hugbúnaðargerð
DMM Lausnir ehf.
Efnalaugin Vík
Félag eldri borgara
á Suðurnesjum
Fitjar Flutningar ehf.
Fitjavík ehf.
Fjölbrautaskóli
Suðurnesja
Geimsteinn ehf.
Happi ehf.
Hár - og rósir ehf.
Hárgreiðslustofa
Önnu Steinu
Hársnyrtistofan Hár-Inn
IGS ehf.
Íslenska félagið ehf. /
Ice group. ltd.
Ístek ehf.
Langbest ehf.
Lögfræðistofa
Suðurnesja ehf.
Nes Raf ehf.
Plastgerð
Suðurnesja ehf.
Ráin ehf.
Reiknistofa
fiskmarkaða hf.
Rekstrarþjónusta
G.Þ. ehf.
Reykjanesbær

Reykjanesbær
Rörvirki sf.
Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum
Sigurður Haraldsson ehf.
Sigurjónsbakarí
Snyrtistofan Dana
TÍ slf.
Trausti Már Traustason,
múrarameistari
Triton sf. Tannsmíðastofa
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis
Verslunarmannafélag
Suðurnesja
Grindavík
H.H. Rafverktakar
Hérastubbur ehf.
Martak ehf.
Ó.S. Fiskverkun ehf.
Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
Söluturninn Víkurbraut
Veitingastofan Vör
Verkalýðsfélag
Grindavíkur
Vísir hf.
Þorbjörn hf.
Sandgerði
Flugfiskur ehf.
Skinnfiskur ehf.
Garður
Amp Rafverktaki ehf.
Bifreiðaverkstæði
Sigurðar
Guðmundssonar
Verkmáttur ehf.
Mosfellsbær
Álafoss - búðin
Blikksmiðjan Borg ehf.
Bootcamp ehf.
Fasteignasala
Mosfellsbæjar
Garðagróður ehf.
Glertækni ehf.
Heilsuefling
Mosfellsbæjar
Hótel Laxnes - Áslákur
Ísfugl ehf.
Ístex hf.
Íslenskur textíliðnaður
Jarðlausnir
Kaffihúsið Álafossi
Mosfellsbakarí ehf.
Mosi Verktakar
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Hjartsláttur í höllinni
Hjartsláttur
M

ikið fjör var í Laugardalshöllinni á hinum árlega
Alþjóðlega hjartadegi þann 29. september
síðastliðinn. Þá kepptu hjartabörn, systkini
þeirra og ÍR-ingar tíu ára og yngri í fjölþraut og sýndu
mörg hver flotta takta eins og sjá má á þessum myndum.
Á sama tíma fóru eldri aldurshópar í hjartagöngu um
Laugardalinn.
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Mosfellsbær
Nýblóm ehf.
Nýja bílasmiðjan hf.
Smíðavellir
Sólbaðsstofa
Mosfellsbæjar
Akranes
A. Haraldsson ehf.
Akraborg ehf.
B.Ó.B. sf., vinnuvélar
Bílver ehf.
Borgdal ehf.
Galito Restaurant
Grastec ehf.
GT tækni ehf.
Ingjaldur Bogason
tannlæknir ehf.
MVM ehf.
Runólfur
Hallfreðsson ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Spölur ehf.
Steðji ehf.
Straumnes ehf.,
rafverktakar
Verslunin Bjarg ehf.
Viðskiptaþjónusta
Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Ökukennsla ehf.
Borgarnes
Bókhalds og
tölvuþjónustan ehf.
Búvangur ehf.
Dýralæknaþjónusta
Vesturlands ehf.
Ensku húsin,
gistiheimili við Langá
Eyja- og
Miklaholtshreppur
Ferðaþjónustan
Snjófell ehf.
Gæðakokkar ehf.
Landnámssetur Íslands
Loftorka Borgarnesi ehf.
Meindýravarnir Ella,
sími: 847 0827
Sigur-garðar sf.
Solo hárgreiðslustofa
Sæmundur
Sigmundsson ehf.
Tannlæknastofa
Hilmis ehf.
Trésmiðja Pálma
Vegamót Þjónustumiðstöðin

Vélaverkstæði
Kristjáns ehf.
Vélaverkstæðið Vogalæk
Þjónustumiðstöðin
Húsafelli ehf.
Reykholt Borgarfirði
Sólhvörf ehf.
Garðyrkjubýli
Stykkishólmur
Ferðaþjónustan
Krákuvör Flatey
Helluskeifur ehf.
Sæfell ehf.
Grundarfjörður
GG - Lagnir ehf.
Hjálmar hf.
Hótel Framnes
Ragnar og Ásgeir ehf.
Ólafsvík
Ingibjörg ehf.
Steinunn hf.
Snæfellsbær
Ferðaþjónusta bænda
Lýsuhóli
Hellissandur
Breiðavík ehf.
Félags- og skólaþjónusta
Snæfellinga
Hraðfrystihús
Hellissands hf.
K.G. Fiskverkun ehf.
Nónvarða ehf.
Skarðsvík hf.
Vélsmiðja Árna Jóns
Búðardalur
Dalabyggð
Sýslumaðurinn
í Búðardal
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf.
Ísafjörður
Bílaverið ehf.
H.V.-umboðsverslun ehf.
Hamraborg ehf.
Símaverið ehf. Við svörum fyrir þig
Skipsbækur ehf.
Tréver sf.
Útgerðafélagið Kjölur
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Fiskhóll ehf.
Fiskmarkaður
Bolungarvíkur og
Suðureyrar ehf.
Jakob Valgeir ehf.
Sérleyfisferðir

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Bolungarvíkur
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Víkurbúðin ehf.
Flateyri
Sytra ehf.
Patreksfjörður
Eyfaraf ehf.
Fjölval, verslun
Flakkarinn
Sýslumaðurinn
á Patreksfirði
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan
Tálknafirði
Gistiheimilið
Bjarmalandi ehf.
TV - Verk ehf.
Þórsberg ehf.
Þingeyri
Brautin sf.
Tengill sf.
Véla- og bílaþjónusta
Kristjáns ehf.
Hólmavík
Grundarás ehf.
Héraðssamband
Strandamanna
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf.
Hvammstangi
Aðaltak sf.
Bílagerði ehf.
Húnaþing vestra
Kidka ehf.
Veiðifélag
Arnarvatnsheiðar
og Tvídægru
Villi Valli ehf.
Blönduós
Búnaðarsamband
Húnaþings og Stranda
Grettir sf., Fjölritunarstofa
Heiðar Kr. ehf.
Húnavatnshreppur
Skagaströnd
Skagabyggð
Vélaverkstæði
Skagastrandar
Vík ehf.
Sauðárkrókur
Bókhaldsþjónusta
K.O.M. ehf.
Fisk - Seafood hf.
Kaupfélag Skagfirðinga

K-Tak hf.
Listkúnst ehf.
Sjávarleður hf.
Skinnastöðin ehf.
Spíra ehf.
Stoð ehf. verkfræðistofa
Verslun
Haraldar Júlíussonar
Verslunarmannafélag
Skagafjarðar
Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf.
Ferðaþjónusta bænda
Ferðaþjónustan
Bakkaflöt
Langamýri fræðslusetur
Ómar Bragason
Siglufjörður
Fiskbúð Siglufjarðar
Grunnskóli Fjallabyggða
HM Pípulagnir ehf.
Akureyri
B. Hreiðarsson ehf.
Berg, félag stjórnenda
Bifreiðaverkstæði
Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið
Baugsbót ehf.
Bílapartasalan
Bílasalan Ós ehf.
Blikkrás ehf.
Brúin ehf.
Bútur ehf.
Bæjarverk hf.
Dragi ehf.
Efling sjúkraþjálfun ehf.
www.eflingehf.is
Ekill ehf. - www.ekill.is
Garðverk sf.
Gleraugnasalan
Geisli ehf.
HAG - Þjónustan ehf.
Halldór Ólafsson,
Úr og skartgripir
Hárgreiðslustofan Eva
Heiltönn ehf.
HG Verktaki ehf.
Hlíð ehf.
Hlíðarskóli
Hnjúkar ehf. (Haukur,
Bessi og Hjördís)
Hnýfill ehf.
Index
tannsmíðaverkstæði ehf.
Ísgát ehf.

J.M.J. herrafataverslun
Kaffi Akureyri
Kaffi Torg ehf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Litblær ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Lögmannsstofan ehf.
Malbikun KM
Medulla ehf.
Menntaskólinn
á Akureyri
Miðstöð ehf.
Orlofsbyggðir Illugastaðir
Passion ehf.
Polýhúðun Akureyri
Raftákn ehf.
Rofi ehf.
Samherji hf.
Slippurinn Akureyri ehf.
Sólskógar ehf.
Straumrás ehf.
Strikið, veitingastaður
Sveitahótelið ehf.
Tannlæknastofa Björns
Rögnvaldssonar
Trétak hf.
Tölvís sf.
Urtasmiðjan ehf.
Vélfag ehf.
Vélsmiðja Steindórs hf.
Ösp, trésmiðja sf.
Grenivík
Darri ehf.
Frosti ehf.
Jói ehf.
Grímsey
Búðin Grímsey
Dalvík
G. Ben.
Útgerðarfélag ehf.
Gistihúsið Skeið
www.thule-tours.is
Kussungur ehf.
Vélvirki ehf.
Ólafsfjörður
Freymundur ehf.
Norlandia ehf.
Sjómannafélag
Ólafsfjarðar
Hrísey
Hvatastaðir ehf.
Eingrunarstöð gæludýra,
Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf.
www.brekkahrisey.is
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Langþráð
M

ikil gleði ríkti á Austurströnd 3 á Seltjarnarnesi þriðjudaginn 6.
nóvember síðastliðinn við opnun stuðningsmiðstöðvar fyrir
fjölskyldur barna með sjaldgæfa ólæknandi sjúkdóma. Það
voru vinkonur okkar í fjáröflunarátakinu „Á allra vörum“ sem stóðu
að landssöfnuninni sem gerði opnun miðstöðvarinnar mögulega.
Hún hefur hlotið nafnið Leiðarljós og forstöðumaður hennar er Bára
Sigurjónsdóttir, sérfræðingur í barnahjúkrun sem er Neistafólki að góðu
kunn fyrir störf sín með hjartabörnum um margra ára skeið. Til að byrja
með munu 40 fjölskyldur njóta þjónustu miðstöðvarinnar.

Fjölmenni var við opnunina.

„Algjör bylting fyrir okkur,“ segir Fríða Björk Arnardóttir,
stjórnarkona í Neistanum, en dóttir hennar María Dís
er meðal barnanna sem njóta þjónustu Leiðarljóss.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
Hitaveita Egilsstaða
og Fella
Minjasafn Austurlands
Rafey ehf.
Skógrækt ríkisins
Tréiðjan Einir hf.
Verkfræðistofa
Austurlands hf.
Ökuskóli Austurlands
Seyðisfjörður
Austfar ehf.
Brimberg ehf.
PG stálsmíði ehf.
Seyðisfjarðarkaupstaður
Skaftfell - Miðstöð myndlistar á Austurlandi
Reyðarfjörður
Félag opinberra
starfsmanna
á Austurlandi
Fjarðabyggð
Launafl ehf.
Eskifjörður
Bókabúðin Eskja
Egersund Ísland ehf.
Eskja hf.
Fjarðaþrif ehf.
Videoleiga Eskifjarðar
Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Síldarvinnslan hf.
Skorrahestar
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil ehf.
Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf.
Vöggur ehf.
Stöðvarfjörður
Brekkan
Breiðdalsvík
Hótel Staðarborg
Djúpivogur
Hótel Framtíð ehf.
S.G. vélar ehf.
Höfn í Hornafirði
Bókhaldsstofan ehf.
Ferðaþjónusta
Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Gerði
Ferðaþjónustan
Stafafell í Lóni
Hársnyrtistofa Jaspis
Ís og ævintýri ehf.

Jökulsárlón ehf.
Málningarþjónusta
Hornarfjarðar sf.
Rósaberg ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Uggi Sf - 47
Vélsmiðjan Foss ehf.
Þrastarhóll ehf.
Selfoss
Alvörumenn ehf.
Árborg
Árvirkinn ehf.
Bakkaverk ehf.
Baldvin og Þorvaldur ehf.
- Söðlasmíðaverkstæði
Bifreiðaverkstæðið
Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bíltak ehf.
Bókasafn Árborgar
Búhnykkur sf.
Byggingafélagið
Laski ehf.
Do-Re-Mi
E.B. Kerfi ehf.
Hvítahúsið,
skemmtistaður
Esekiel ehf.
Fjölbrautarskóli
Suðurlands
Flóahreppur
Fossvélar ehf.
Gesthús Selfoss ehf.
Gólflist ehf.
Hársnyrtistofan Veróna
Holræsa- og
stífluþjónusta
suðurlands ehf.
Íþróttamiðstöðin Reykholtslaug
J.Þ. Bílar ehf.
Jóhann Helgi og Co. ehf.
- www.johannhelgi.is
Jötunn vélar ehf.
Kvenfélag
Grímsneshrepps
Lindin, verslun
Múrfag ehf.
Rafmagnsverkstæði
Jens og Róberts
Rafvélaþjónusta
Selfoss ehf.

Ræktunarsamband
Flóa og Skeiða
S.G. hús hf.
Sunnan 4 hf.
Sveitarfélagið Árborg
Veitingastaðurinn
Menam ehf.
Vélaþjónusta Ingvars
Vinnuvélar - Svínavatni
Þingborg Ullarvinnsla og verslun
Hveragerði
Eldhestar ehf. Vellir Ölfusi
Grunnskólinn
í Hveragerði
Hamrar ehf. Plastiðnaður
Hofland-setrið ehf.
Hótel Örk Örkin veitingar
Hveragerðiskirkja
Raftaug ehf.
Ökukennsla Eyvindar
Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Stokkar og steinar
www.simnet.is/
stokkarogsteinar
Þorlákshafnarkirkja
Stokkseyri
Flóð og fjara ehf.
Pétur ehf.
Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Flúðir
Hitaveita Flúða
og nágrennis
Hella
Bílaverkstæðið
Rauðalæk ehf.
Fannberg ehf.
Gróðrastöð Birgis
Hellir-Inn,
ferðamannaverslun
Hestvit ehf.
Íslenskar hestaferðir
Pakkhúsið ehf.,
byggingavöruverslun
Vörufell

Hvolsvöllur
Árni Valdimarsson
Búaðföng/bu.is ehf.
Héraðsbókasafn
Rangæinga
Krappi ehf.
Nínukot ehf.
Ólafur Árni Óskarsson
Vík
B.V.T. ehf.
Gistihúsin Görðum
Hótel Höfðabrekka ehf.
Hrafnatindur ehf.
Klakkur ehf.
Mýrdælingur ehf.
Þórisholt ehf. Þórisholtsgulrófur
Kirkjubæjarklaustur
Bifreiðaverkstæði
Gunnars
Valdimarssonar
Helga Bjarnadóttir
Hótel Laki
Icelandair Hotel Klaustur
Systrakaffi ehf.
Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Áhaldaleigan ehf.
Búhamar ehf.
Eyjasýn ehf.
Geisli, raftækjavinnustofa
Faxi hf.
Ísfélag
Vestmannaeyja hf.
Kaffi María ehf. Brandur ehf.
Karl Kristmanns umboðs- og
heildverslun
Langa ehf.
Miðstöðin ehf.
Ós ehf.
Physio ehf.
Seg Way leigan ehf.
Siglingatæki ehf.
Sjómannafélagið Jötunn
Vestmannaeyjahöfn
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.
�

Húsavík
Alverk ehf.
Bílaþjónustan ehf.
Fjallasýn - Rúnar
Óskarssonar ehf.
Gistiheimilið Árból www.simnet.is/fensalir
Hóll ehf.
Hvalasafnið á Húsavík
Jarðverk ehf.
Kvenfélag Reykdæla
Trésmiðjan Rein ehf.
Vermir sf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf.
Laugar
Norðurpóll ehf.
Mývatn
Eldá ehf.
Fjalladýrð
Hlíð ferðaþjónusta
Kvenfélag
Mývatnssveitar
Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Röndin ehf.
Raufarhöfn
Hótel Norðurljós
Önundur ehf.
Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Ferðaþjónusta bænda
Ytra-Álandi
Haki ehf.
Bakkafjörður
Hraungerði ehf.
Skeggjastaðakirkja
Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf.
Ferðaþjónusta Syðri-Vík
Vopnafjarðarhreppur
Egilsstaðir
Austurbrú ses.
Bílamálun
Egilsstöðum ehf.
Bókráð, bókhald og
ráðgjöf ehf.
Bólholt ehf.
Fótatak Fótaaðgerðastofa
Gistiheimilið
Eyvindará ehf.
Gistihúsið Egilsstöðum

www.krumma.is
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