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Efnisyfirlit
Neistinn gefur blóð

Félagsmenn Neistans og aðrir áhugasamir fara árlega 
í Blóðbankann til að gefa blóð. Þetta er þakklætisvottur 
og venja sem skapaðist eftir að Neistinn fór í lands-
söfnun árið 1998. Söfnunin heppnaðist einstaklega vel 
og fóru félagsmenn Neistans að velta fyrir sér hvernig 
Neistinn gæti endurgoldið. Niðurstaðan varð sú að gefa 
blóð og hvetja aðra til að gera það. Margrét Ragnars, 
formaður Neistans, segir að þetta átak hafi heppnast vel 
og margir hafi gefið blóð á vegum Neistans. 

“Neistinn fær fólk til að koma í Blóðbankann og 
gefa blóð. Við höfum hvatt frændfólk, félagsmenn, sam-
starfsmenn og  vini til aðgefa blóð. Margt af þessu er 
fólk sem hefði kannski ekki farið annars. Við ákváðum 
að hafa þetta á söfnunardeginum okkar, 14. mars, og 
hefur Blóðbankinn gert ráðstafanir til að taka á móti 
öllu þessu fólki. Við ætlum að halda þessari venju 
áfram og munum m.a. leggja áherslu á þetta á næsta 
ári,” segir hún. 

Í sund á Reykjalundi
Stjórn Neistans hefur ákveðið að skipuleggja sam-

verustund fyrir félagsmenn í sundlauginni að Reykja-
lundi fyrsta laugardaginn í hverjum mánuði og er mæt-
ing klukkan 11. Allir eru hvattir til að mæta og eiga 
stund saman og leika sér með börnin í sundi. 

Nafninu breytt í
Hjartaheill

Nafni Landssamtaka hjartasjúklinga hefur verið 
breytt og heita samtökin nú Hjartaheill - Landssamtök 
hjartasjúklinga. Þetta var ákveðið á 8. þingi Landssam-
takanna sem haldið var um miðjan september.

Síminn gefur GSM 

Síminn hefur gefið Neistanum og Styrktarsjóði 
Neistans GSM-síma og frí símanúmer. Númerið hjá 
Styrktarsjóðnum er 899 0823 og verður hann í umsjón 
Hallfríðar Kristinsdóttur gjaldkera. Margrét Ragnars 
formaður verður með hinn símann og er númerið 899 
1823. Stjórn Neistans þakkar Símanum stuðninginn.

Tekið við framlögum
Neistinn styrktarfélag hjartveikra barna vill benda 

lesendum blaðsins á, að hægt er að styrkja félagið með 
framlögum á bankareikning 141 höfuðbók 26 í banka 1152          
(1152-26-141). Kennitalan er 490695-2309.

Einnig er félagið með minningarkort sem afgreidd eru 
á skrifstofu Hjartaheilla, sími 552 5744.
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Þegar þessar línur eru skrifaðar eru íslenskir grunn-
skólakennarar í verkfalli. Verkfallið hefur nú þegar 
staðið í mánuð og ekki útlit fyrir að samningar séu 

í nánd. Framhaldsskólakennarar eru með lausa samninga í 
nóvember og hugsanlegt að til verkfalla komi hjá þeim. Leik-
skólakennarar eru verulega óánægðir með kjör sín og ekki 
fráleitt að þeir láti reyna á verkfallsrétt sinn. Umræðan hefur 
að sjálfsögðu snúist um þá einstaklinga sem verkfallið bitnar 
á, börnin okkar. Allir sjá að börn sem missa svo langan tíma 
úr námi eru illa í stakk búin að þreyta samræmd próf. Komið 
hefur til tals að sleppa þeim við að taka slík próf í fjórða og 
sjöunda bekk þetta árið.

Ég vil nota tækifærið og benda á að algengt er að langveik 
börn missi þetta mikið úr námi jafnvel vetur eftir vetur vegna 
veikinda. Þeir langveiku einstaklingar sem dvelja langdvölum 
á Barnaspítala Hringsins njóta kennslu þar í einhverju mæli 
en séu börn í heimahúsi eins og algengt er með hjartveik börn 
er alveg óvíst um að kennslutapið fáist bætt. Ég þekki dæmi 
um tveggja mánaða fjarveru barns frá skóla öll ár grunnskól-
ans án nokkurrar aukakennslu. Ég þekki líka dæmi um ungan 
mann, hjartasjúkling, sem fékk ekki inngöngu í framhaldsskól-
ann sinn nú á haustönn. Ástæðan var slök mæting á síðustu 

önn vegna veikinda þó svo að 
vottorð liggi fyrir um heilsu 
hans. Það skal tekið fram að 
hann stóðst prófin. 

Þau langveiku börn sem 
standast samræmd lokapróf  
og reyna við framhaldsskóla 
eru hetjur sem ég ber mikla 
virðingu fyrir. Erfitt er að 
taka samræmd próf eftir 
mikla fjarveru. Álag, kvíði 
og vanlíðan af erfiðum veik-
indum auðvelda það ekki. 
Kennarar óska eftir skilningi 
á kröfum sínum og kjörum. Sveitastjórnir óska eftir skilningi 
á blankheitum sínum. Ríkið óskar eftir skilningi á áhugaleysi 
sínu, þeir hafi lítið með málið að gera. 

Ég óska eftir skilningi samfélagsins á aðstæðum lang-
veikra barna og fjölskyldum þeirra á Íslandi. 

Margrét Ragnars

Óska eftir skilningi!
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Ne i s t i n n 
stóð fyrir 
sínu árlega 

jólaballi í Selja-
kirkju rétt fyrir jól-
in og var mætingin 
alveg frábær, um 
75 börn og aðstand-
endur þeirra gengu 
í kringum jóla-
tré við undirleik 
“Skeggbandsins” 
og gæddu sér á 
veitingum. Tveir 
jólasveinar komu í 
heimsókn og gáfu 
börnunum nammi í 
poka. Börnin fengu 
svo tannbursta og 
tannkrem að skiln-
aði.

Jólaball Neistans

Jólasveinn heilsaði upp á ballgesti.
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Sátt við árangurinn
Unnu 650 þúsund í Viltu vinna milljón? Peningarnir runnu til Neistans

Sjónvarpsmennirnir Edda Andrésdóttir og Páll 
Magnússon unnu 650 þúsund krónur í fyrri hluta 
lokaþáttarins af Viltu vinna milljón? í vor. Þau létu 

peningana renna til Neistans. 

“Við Páll Magnússon vorum saman í liði í lokaþættinum 
í vor og vorum bara þokkalega sátt við árangurinn. Við 
náðum 650 þúsund krónum og 
létum þær renna til Neistans. 
Neistinn kom fljótlega upp í 
hugann vegna þess að ég á bróð-
urson sem er hjartveikur, Viðar 
Mána Gunnarsson. Hann þurfti 
að fara í margar aðgerðir erlendis 
þegar hann var yngri. Þess vegna 
var Neistinn ofarlega á blaði hjá 
mér og Páll var til í að styðja það,” segir Edda Andrésdóttir, 
sjónvarpsþula á Stöð 2. 

Óttast að gera sig að fífli

Margir kynnu að spyrja hvers vegna þau hafi ákveðið að 
láta féð renna til Neistans. Edda seg-
ir að það hafi verið skilyrði í 
þáttaröðinni að láta það fé, 
sem keppendurnir hugs-
anlega fengju, renna til 
góðgerðarmála. Þó að 
Edda sé vön sjónvarps-
kona segist hún aldrei 
áður hafa fengist til 
að taka þátt í spurn-
ingakeppni en ekki 
hafa getað skorist 
undan úr því að 
féð myndi renna 
til góðgerðar-
mála. Hún kveðst 
hafa kviðið mik-
ið fyrir þættinum 
enda kvíði líklega 
allir fyrir því að 
mæta í spurninga-
þátt. Flestir eigi 
það sameiginlegt 
að óttast það að 
vita ekki nein svör 
og gera sig að fífli. 
“En þetta gekk 
alveg prýðilega. 
Við áttum ekki 
langt í milljón og 
síðan fimm millj-
ónir,” segir hún. 

- Voru þetta erfiðar spurningar?

“Sumar voru erfiðar og aðrar auðveldari. Fyrstu spurning-
arnar voru ansi auðveldar og skemmtilegar en síðan er það 
auðvitað happdrætti á hvers kyns spurningum maður lendir. 
Þegar til kom var þetta þó fyrst og fremst 

spennandi og gaman, sérstak-
lega þegar við vorum komin 
áleiðis; þá fór okkur að líða 
betur.”

Edda segist hafa verið 
með góðan félaga í Páli, 
þau hafi unnið saman lengi 

og bæði hafi þau haft gaman af þátt-
tökunni. Tvö lið voru í þættinum sem var tvískiptur. Edda 
og Páll voru í fyrri hlutanum og í seinni hlutanum voru þau 
saman í liði Þórólfur Árnason borgarstjóri og Steinunn Val-
dís Óskarsdóttir. Þau létu peningana renna í eitthvað annað 
málefni, óskylt Neistanum. 

Þó að Edda sé vön sjónvarpskona segist hún 

aldrei áður hafa fengist til að taka þátt í spurn-

ingakeppni en ekki hafa getað skorist undan 

úr því að féð myndi renna til góðgerðarmála.

Sjónvarpsmennirnir Edda Andrésdóttir og Páll Magnússon: “Neistinn kom fljótlega 
upp í hugann vegna þess að ég á bróðurson sem er hjartveikur, Viðar Mána Gunn-
arsson. Hann þurfti að fara í margar aðgerðir erlendis þegar hann var yngri. Þess 
vegna var Neistinn ofarlega á blaði hjá mér.”
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Íþróttafélag fatlaðra stendur fyrir íþróttum og leikjum 
við allra hæfi í íþróttahúsi ÍFR við Hátún í Reykjavík 
á laugardögum klukkan 11. Hjartveik börn og félagar 

þeirra eru velkomnir. Neistinn kíkti inn einn laugardaginn í 
október og spjallaði við nokkra krakka. 

“Aðalatriðið er að einbeita sér að því að hreyfa sig, leika 
sér og vera í hóp saman. Reyna að hafa þetta aldrei eins held-
ur reyna að fá eins mikla fjölbreytni í þetta og  hægt er. Það er 
uppistaðan í því sem við erum að gera. Þó að Tryggingastofn-
un skilgreini suma fatlaða þá eru hjartveikir ekki skilgreind-
ir fatlaðir þó að þeir séu það í raun og veru að mati okkar 
fatlaðra,” segir Ingi Bjarnar Guðmundsson, annar tveggja 
leiðbeinendanna í íþróttatímunum á laugardögum. Hinn heit-
ir Júlíus Arnarson og sér hann einnig um sund fyrir fatlaða á 
föstudögum frá þrjú til sex. 

Friðþjófur Ottó Ragnars:

Arsenal og Leiknir

Systkinin Friðþjófur Ottó Ragnars, 13 ára, og Sigríður 
Huld Ragnars, 17 ára, voru mætt í íþróttahús ÍFR og létu vel 
af sér þó að blaðamaður króaði þau af og heimtaði smá spjall 
þegar leikirnir voru byrjaðir. Friðþjófur er mikil áhugamaður 
um fótbolta. Hann heldur með Arsenal í ensku knattspyrnunni 
og Leikni í íslenska boltanum enda er Leiknir hans hverfisfé-
lag. Friðþjófur býr nefnilega í efra Breiðholti. Hann er í Tjarn-
arskóla og finnst íþróttir þar skemmtilegasta fagið. 

Íþróttir og leikirá laugardögum

Baldur Ingason aðstoðar föður sinn, Inga Bjarnar
Guðmundsson, sem hefur verið leiðbeinandi á

laugardögum í meira en 17 ár. Hér er Baldur í miðjunni, 
Ingi til vinstri og Friðþjófur Ottó Ragnars til hægri.

Friðþjófur Ottó Ragnars heldur með Arsenal
og Leikni í fótboltanum

Hópurinn situr á gólfinu og allir hlusta meðan leiðbeinendurnir og krakkarnir kynna sig.
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Sigríður Huld Ragnars:

Abba í uppáhaldi

Systir hans, Sigríður Huld Ragnars, 
er í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 
Hún hefur gaman af leikfimi, ganga og 
dansa og hefur sérstakt dálæti á Abba. 
Hennar uppáhalds lag er Angel. Sigríður 
Huld er á starfsbraut og lærir þar ýmis-
legt, m.a. sund, að vinna og matreiðslu. 
Henni finnst matreiðslan skemmtileg. 
Eldri bekkirnir í FB eru á leið til London 
í ferðalag og hefur árgangurinn Sigríð-
ar Huldar hjálpað þeim að safna 
peningum til fararinnar með því að 
safna dósum. 

Baldur Ingason, 19 ára, er líka hjartabarn þó að hann teljist ekki 
barn lengur, orðinn 19 ára. Baldur kemur nú orðið í íþróttahúsið til að 
hjálpa pabba sínum sem hefur hjálpað til við íþróttatímana á laugar-
dögum í 17 ár. Baldur hefur samt reynslu af þessum tímum og segir 
gott fyrir krakkana að hreyfa sig. 

“Þetta er þroskandi og skemmtilegt fyrir krakkana. Hjartveik börn eru 
svolítið spes, þau passa ekki inn í allar íþróttir með jafnöldrunum. Hér för-
um við bara í leiki og gerum það sem allir geta gert,” segir hann. 

Baldur æfði fótbolta og körfubolta þegar hann var yngri og hefur 
mikinn áhuga á allri hreyfingu í dag. Hann hefur þó mestan áhuga á 
bílum og mótorhjólum og er að læra vélvirkjun í Borgarholtsskóla. 
Hann á tvær til þrjár annir eftir af náminu. 

“Ég var alltaf í þessu þegar ég var yngri svo að ég er núna að 
koma með pabba aftur til að hjálpa honum,” segir hann. 

Leiðbeinendurnir útskýra hvað á að gera og krakkarnir hlusta á af athygli.

Myndarlegur hópur á íþróttaæfingu. Frá vinstri: Baldur, Sigurlaug Sara, Friðþjófur Ottó, Edda Björk, Sigþrúður og Sigríður.

Sigríður Huld Ragnars.
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Nú á dögum hafa framfarir í læknisfræði og þá ekki síst 
í hjartalækningum orðið til þess að börn sem áttu litla 
sem enga lífsvon lifa nú við ágæt lífsgæði.

Framfarir í tannlækningu hafa einnig orðið miklar en þrátt fyrir 
ágæt fyllingarefni verður viðgerð tönn aldrei sú sama og hún var 
óskemmd. Þess vegna verðum við að hlúa að tönnum barna alveg frá 
því þær koma inn í munnholið.

Tennur barna sem fæðst hafa með hjartagalla eru í flestum tilfell-
um ekkert öðruvísi en tennur annarra barna. Þó er talið að mikill súr-
efnisskortur geti orðið til að tennur ná ekki að þroskast eðlilega .

Ekki gefast upp við mótmæli!
 Tannhirða hjartabarna er sérstaklega mikilvæg og gegna foreldr-

ar þar lykilhlutverki. Það er ekki alltaf auðvelt að fá að bursta tennur 
barna, sérstaklega fyrstu árin.  Stundum þarf jafnvel tvo til að ná að 
bursta tennur smábarna en það þarf ekki að taka langan tíma. Það er 
gott að byrja að bursta gómana  og venja barnið þannig við burstann 
án tannkrems og síðan að halda reglu á tannhirðunni. Hægt er að 
framkvæma þessa athöfn á smábörnum með því að láta þau liggja 
t.d. á skiptiborði. Ekki gefast upp þó barnið mótmæli. Eldri börn er 
best að bursta með því að vera fyrir aftan þau. Hægt er að láta þau 
sitja á stól. Tannþráð er nauðsynlegt að nota þegar allir jaxlar eru 
komnir um 2 1/2 árs aldur.  Tannþráður nær að þrífa snertifleti tanna 
þar sem tannbursti kemst ekki að. Því miður eru börn oft látin sjá 
um tannhirðu allt of ung.  Það er fyrst um 9-10 ára aldur sem þau 
geta beitt bursta og tannþræði af þeirri færni sem til þarf. Tannkrem 
þarf að innihalda hæfilegt magn flúors.  Barnatannkrem eru góð fyr-
ir börn en þegar fullorinstennur koma er nauðsynlegt að tannkrem 
innihaldi 1000 p.p.m. fluor.Gott er að láta börn eldri en 6 ára skola 
munninn með flúorlausn. Ræðið um þetta við tannlækninn.  Mikil-
vægt er að færa barnið til tannlæknis ekki seinna en um 1 til 2ja ára 
aldur. Næturdrykkja hvort sem er mjólk eða ávaxtasafi er ávísun á 
tannskemmdir. Varast ber að gefa barni mjólk eða ávaxtasafa á pela 
að næturlagi. Á næturna á einungis að drekka vatn. Þá er forkastan-
legt að sykra snuð.

Fyrirbyggjandi sýklalyf nauðsynleg
Hafi tönn eða tennur skemmst og þurfi að gera við þá ber að 

hafa ýmislegt í huga. Tannlækningar hjartveikra barna eða barna 
með viðgerð hjörtu geta verið áhættusamar. Í sumum tannaðgerðum 
getum við fengið  bakteríur (örverur) úr tönnum eða tannholdi og út í 
blóðbraut. Venjulega lifa slíkar bakteríur mjög stutt í blóði en ef þær 
setjast að í veiku hjarta eða viðgerðu þá getur það skaðast verulega.  
Þess vegna er nauðsynlegt að hafa sýklalyf fyrirbyggjandi í barninu 
áður en tannlæknir meðhöndlar tönn. Hjartalæknir barnsins ákveður 
þörfina og val á lyfjum.  Foreldrar barnsins og síðan barnið sjálft 
þegar það er fullorðið verða að vera uppfrædd um þetta vandamál.  
Tannlæknar taka sjúkrasögu og er þá nauðsyn að taka allt slíkt vel 
fram. Gott að ræða um tannaðgerðir við hjartalækninn og um hjarta-
vandamálið við tannlækninn.

Af hverju aukin hætta?
Það virðist vera aukin hætta á tannskemmdum hjá hjartabörnum 

og langveikum börnum almennt. Hvað veldur því er ekki alveg ljóst 
en þó er víst að þar koma til samverkandi þættir svo sem: 

1 Breyttur lífsstíll. Við viljum öll mikið af því sem er gott, fram-

boð á sælgæti er mikið, sæl-
gæti er ódýr huggun.

2 Breytt fjölskyldu-
mynstur. Börn eru hjá afa 
og ömmu, helgarpabba 
o.s.frv.

3 Erfiðleikar vegna 
þess að barnið er oft veikt 
og rúmliggjandi. Lyf sem 
langveik börn þurfa hugs-
anlega að fá eru sjaldnast 
sykruð en þau geta aukið 
viðloðun baktería við tenn-
urnar.

Þörfin á fyrirbyggj-
andi sýklalyfjagjöf er mis-
munandi bæði hvað varð-
ar ástand hjartans og svo hvað á að framkvæma í munnholinu.

Áhættan í þremur stigum
Áhættan vegna tannlækninga er gróflega flokkuð í þrjú stig:  
1 Mikil áhætta. Alltaf gefin sýklalyf í forvarnarskyni, t.d. fyrri 

saga um hjartaþelsbólgu, gervihjartalokur.
2 Miðlungs áhætta: sýklalyf gefin, Hér eru flestir meðfæddir 

hjartagallar.
3 Lítil áhætta:  engin  sýklalyf gefin. Þetta þarf hjartalæknir að 

ákveða en oftast eru þetta einstaklingar með velheppnaða viðgerð. 
Ráðlegt er að gefa sýklalyf ef á að framkvæma:

1 tannúrdrátt og við innsetningu tannplanta.
2 tannholdsaðgerð og tannhreinsun ef tannhold er bólgið.
3 rótfyllingar þegar farið er út fyrir rótarenda eða sýking er í 

gangi.
4 ásetning sumra fastra tannréttingatækja
5 sumar deyfingar (intra ligamental)
Sýklalyf eru ekki gefin fyrirbyggjandi
1 einfaldar fyllingar  (langt frá taug)
2 flestar deyfingar
3 gúmmídúkur
4 saumataka, röntgen, flúormeðferð  o.s.frv.
Meginreglan er sú að ef þörf er á sýklalyfjum fyrirbyggjandi þá 

á eð gefa stóran skammt í einu lagi um munn 1 klst. fyrir aðgerð eða 
stóran skammt í æð eða vöðva 30 mín. fyrir aðgerð. Venjulega er 
enginn eftirskammtur gefinn .

Fullkomin tannhirða og gott eftirlit er lykill að framtíðartann-
heilsu barna. Enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur.

Gott fræðsluefni er hægt að nálgast t.d. á www.tannheilsa.is. Þar 
er t.d. “Bókin um barnatennurnar”.

MAGNÚS J. KRISTINSSON
barnatannlæknir.

Tannhirða hjartabarna er sérstaklega mikil-
væg og gegna foreldrar þar lykilhlutverki.  Það 
er ekki alltaf auðvelt að fá að bursta tennur 
barna, sérstaklega fyrstu árin. Stundum þarf 
jafnvel tvo til að ná að bursta tennur smábarna 
en það þarf ekki að taka langan tíma. 

Tannhirða hjartabarna
sérstaklega mikilvæg

Magnús J. Kristinsson barnatann-
læknir segir m.a. í greininni að 
aukin hætta virðist vera á tann-
skemmdum hjá hjartabörnum og 
langveikum börnum almennt.



Neistinn stóð fyrir 
fræðslufundi um tann-
heilsu hjartveikra barna 

í haust og var Guðrún Bergmann 
Franzdóttir í hópi fundargesta. Hún 
segist hafa fræðst og lært ýmislegt 
af fyrirlestri tannlæknanna. Oft sé 
gott að mæta á svona fund og fá 
fróðleikinn “beint í æð”, fá góða 
vítamínsprautu. Fræðslufundurinn 
varð til þess að fjölskylda Guð-
rúnar fór að hugsa enn betur um 
tennurnar en áður, sérstaklega hjá 
Anneyju Birtu, sem er 2ja ára síðan 
í maí. Anney Birta er hjartveik. 

“Það kom mér á óvart hvað 
börn geta verið með skemmdar 
tennur. Okkur voru sýndar myndir 
og maður trúði því ekki að þetta 
væri til. Það var kannski það sem 
sló mig mest. Ég gerði mér ekki 
grein fyrir því að mjólk væri svona 
óholl á nóttunni, jafn óholl og djús. 
Stelpan mín er ennþá pelakelling. 
Þegar hún er veik vaknar hún einu 
sinni á nóttunni og þá hefur hún 
fengið mjólk í pela en núna fær 
hún bara mjólk í pela áður en hún 
fer sofa, svo er hún tannburstuð og 
sett í háttinn. Maður græddi því 
ýmislegt á þessum fundi sem maður hafði ekki gert sér grein fyrir 
áður,” segir hún. 

Burstar fimm sinnum á dag
Viðar Máni Gunnarsson er 14 ára nemandi í Rimaskóla í Graf-

arvogi. Viðar Máni er hjartveikur og hefur alla tíð þurft að hugsa 
sérstaklega vel um tennurnar. Magnús Kristinsson er tannlæknirinn 
hans. Viðar Máni er nýkominn með spangir og þarf 
því að bursta tennurnar fimm sinnum á dag, 
þ.e. eftir hverja máltíð. 

Móðir Viðars Mána 
er Elín Viðarsdótt-
ir, fv. formaður 
N e i s t a n s . 
Elín seg-
ist alla 
t í ð 

hafa gert sér grein fyrir hversu mikilvæg tannheilsan er og hversu 
alvarlegar afleiðingar það getur haft að hugsa illa um tennurnar. 
“Það er gríðarlega veigamikið að hirða tennurnar og getur haft mikið 
að segja, ekki síst þegar maður hugsar til þess þegar maður er að fara 
með börnin sín í aðgerði upp á líf og dauða. Það getur komið vágest-
ur inn í líf hjartveikra barna ef tannheilsunni er ekki sinnt nægilega. 
Þá er allt í húfi, öllum sigrunum, sem maður hefur að baki, getur 
verið stefnt í voða,” segir hún. 

“Það er það sem manni bregður fyrst við þeg-
ar maður heyrir hve viðamikill þátt-

ur tannheilsan er, að hvers-
dagsleg atvik í lífi 

fólks geti skipt 
sköpum fyrir 

hjartveik 
börn.”
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Burstum tennurnar betur

Guðrún Bergmann Franzdóttir með dóttur sína, Anneyju Birtu, 2ja ára
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Þær eru í stjórn Neistans

Ólöf varaformaður
Ólöf Sigurjónsdóttir er skrifstofumaður og varaformað-

ur Neistans. Hún er gift og tveggja barna móðir. Hún gekk 
í Neistann á stofnfundinum á sínum tíma en dóttir hennar 
er hjartveik. Ólöf hefur áður verið gjaldkeri félagsins en er 
nú varaformaður. Markmið hennar er að efla félagið en fyr-
ir utan Neistann hefur hún áhuga á stangveiði, fótbolta og 
heilsurækt. 

Guðrún meðstjórnandi
Guðrún Bergmann Franzdóttir, meðstjórnandi Neistans, 

er skrifstofumaður hjá Hjartaheillum - Landssamtökum hjarta-
sjúklinga. Hún er gift Jóhannesi Geir Rúnarssyni og eiga þau 
þrjár dætur, Guðrúnu Kristínu 8 ára, Söru Karen 6 ára og eru 
þær báðar í skóla. Sú minnsta, Anney Birta, er 2ja ára og er 
í leikskóla. Anney Birta fæddist með hjartagalla sem nefnist 
Truncus Arteriosus og hefur þurft að fara fimm sinnum til 
Boston en það gengur mjög vel og þarf hún ekki að fara út 
meira í bili.

Ragna ritari
Ragna Sveinbjörnsdóttir, ritari Neistans, starfar sem mót-

tökuritari á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Hún býr í Kefla-
vík, er einstæð móðir og hefur verið það sl. 12 ár. Hún á fimm 
börn. “Það elsta er 36 ára vélamaður, næstelsta 32 ára verka-
maður, þriðja 30 ára ljósmóðir, síðan 26 ára sjómaður og loks 
19 ára nemi sem er hjartveikur og fæddur með hjartagalla. 
Hann hefur farið í tvær opnar hjartaaðgerðir, eina úti í Boston 
1997 og aðra hér heima 1999,  eina aðgerð í þræðingu og 10 
sinnum í þræðingu og svo þarf hann að fara í þriðju opnu 
aðgerðina,” segir Ragna. 

Margrét formaður
Formaður Neistans heitir Margrét Ragnars Magnúsdótt-

ir og við titlum hana forstjóra og framkvæmdastjóra á sínu 
heimili í stað þess að nota hið hefðbundna orðalag, húsmóðir. 
Margrét býr í Reykjavík og er ekkja, móðir sex bráðfallegra 
barna. Þau heita Anna Þóra, Ásgrímur, Árni Magnús, Einar 
Franz, Sigríður Huld og Friðþjófur og Ottó. Sigríður Huld er 
hjartasjúklingur. 

Skipt var um stjórn hjá Neistanum í vor. Við kynnum hér til sögunn-
ar konurnar sem stjórna félaginu og bera hag þess fyrir brjósti. Allar 
eiga þær það sameiginlegt að eiga hjartveik börn eða barnabörn og 
hafa Neistann og baráttuna fyrir hjartaveika að áhugamáli. 



Margrét var varaformaður við stofnun Neistans og er 
núverandi formaður. Hún hefur sem markmið að efla félagið 
á allan hugsanlegan hátt og auka fjárstreymi inn í styrktarsjóð-
inn til að hægt sé að veita fleiri styrki en nú er gert ásamt því 
að berjast fyrir veikindarétti foreldra. Hvað áhugamál varðar 
þá er það fjölskyldan, ferðalög, listviðburðir og golf en hún 
hefur lítið komist til að slá kúlur eftir að dóttirin fæddist. 
Hvað draumana varðar þá nefnir Margrét tvennt harla ólíkt, 
heimsfrið og ferðalag til Kambódíu.

Sandra Franks
meðstjórnandi

Sandra Franks starfar sem ökukennari ásamt því að vera 
varaþingmaður Samfylkingarinnar í SV-kjördæmi og vinna 
BA ritgerð í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er gift 
Árna Birni Kristbjörnssyni stýrimanni og eiga þau tvö börn, 
Birnu 21 árs og Birki 11 ára. Þau eiga líka ömmustrákinn 
Nökkva Mána Guðmundsson, tveggja ára

Hallfríður Kristinsdóttir
varamaður

Hallfríður Kristinsdóttir starfar við bókhald og fjármála-
stjórn, er gift og á þrjú börn. Hún tengist Neistanum í gegnum 
barn sitt sem fæddist með hjartagalla árið 1993. Hún gekk í 
Neistann á stofnfundinum 1995. Hún var í stjórn 1996-1998 
og aftur frá 2004. Hún hefur verið gjaldkeri Styrktarsjóðs 
hjartveikra barna frá upphafi. Hallfríður er nú varamaður í 
stjórn. 

Guðný gjaldkeri
Guðný Sigurðardóttir skrifstofumaður er gift og á þrjú 

uppkomin börn og sjö barnabörn, þar á meðal 18 ára hjarta-
barn. Guðný byrjaði upprunalega að starfa í Umhyggju og 
hana minnir að hún hafi tekið þátt í stofnun þess félags. Hún 
tók svo þátt í stofnun Neistans og hefur verið virk þar frá upp-

hafi. Hún er og hefur ver-
ið gjaldkeri Neistans frá 
því að hún kom fyrst inn 
í stjórnina fyrir nokkrum 
árum. 

Guðný hefur sem mark-
mið innan Neistans að 
reyna að styrkja Neistann 
og afla fjár til að styrkja 
fjölskyldur og veita þeim 
stuðning sem þurfa á 
því að halda. Fyrir utan 
Neistann hefur hún áhuga 
á vinnunni hjá Tollstjóra-
embættinu, handavinnu og 
svo náttúrulega fjölskyld-
unni. Hvað drauma varðar 
þá segir hún að það sé svo 
margt. “Kannski helst það 
að öllum líði vel. Að Neist-
inn geti leitt eitthvað gott 
af sér, það er minn aðal-
draumur. Maður væri ekki 
á kafi í þessu annars.”
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Guðrún Bergmann Hanzdóttir, Sandra Franks, Margrét Ragnars,
Ragna Sveinbjörnsdóttir og Hallfríður Kristinsdóttir.



Haustferð í Hvammsvík

Neistinn stendur árlega fyrir sum-
arferð fyrir félagsmenn sína og 
aðrar velunnara en í ár var brugð-

ið út af venjunni og sumarferðinni breytt 
í haustferð. Í september brugðu félagar 
Neistans og aðrir áhugasamir undir sig 
betri fætinum, skelltu sér í Hvammsvíkina 
þar sem pylsur voru grillaðar, farið í sigl-
ingu um Hvalfjörðinn og rennt fyrir fisk. 
Glatt var á hjalla eins og sjá má á meðfylgj-
andi myndum Söndru Franks. 

Halla, Ólöf og Lísa Hallsdóttir.

Nökkvi Máni Guðmundsson heilsar upp á hundinn
í Hvammsvík.

Margrét Ragnars, formaður Neistans, og Halldór Hall-
dórsson hjartaþegi en hann var fyrsti Íslendingurinn til 
að fá grætt í sig nýtt hjarta á Brompton-sjúkrahúsinu í 
London.

Hjónin Björn Jónsson og Hallfríður Kristinsdóttir.

Friðþjófur Ottó Ragnars og Birkir Árnason veiðimenn.



Friðþjófur Ottó Ragnars og Birkir Árnason veiðimenn. Það er ekki að spyrja að náttúrufegurðinni. Hún er alltaf söm við sig.

Börnin brugðu á leik og prófuðu meðal annars að setjast í kajak. 

Margrét Ragnars og Hallur Björn Hallsson
pípulagningameistari á siglingu.

Arnar Halldórsson með hana sem hann ætlaði að skella á 
grillið. Anna Sigga, Halldór Ragnar Halldórsson og Árni Björn 
Kristbjörnsson fylgjast með.

Við veiðarnar.
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Ástæðan fyrir því að 
ég ákvað að verða 
við ósk Neistans um 

að ég tæki að mér formennsku í 
Styrktarsjóðnum var sú, að um 
leið og ég var beðin um þetta 
þá varð mér ljóst hvað maður er 
lánsamur að eiga heilbrigt barn. 
Við sem erum svona heppin höf-
um svo óendanlega meiri tíma 
sem við getum varið til þess að 
leggja okkar lóð á vogaskálarnar 
til aðstoðar hinum. Þó að maður 
haldi stundum að maður komist 
ekki yfir meira þá er það fyrst 
þegar eitthvað bjátar á sem það 
reynir á hvað maður getur. Öll 
hversdagslegu verkefnin eins og að halda heimili gangandi 
og vera í vinnunni verða svo lítilvæg miðað við að annast 
einhvern sem er veikur, ekki síst þegar það er barnið manns. 
Þeirri skyldu verður ekki vikist undan. Þá byrði verða for-
eldrar að axla. Þess vegna fannst mér ekki mega minna vera 
en maður tæki vel þeirri beiðni að hjálpa til,” segir Guðrún 
Pétursdóttir, lífeðlisfræðingur og formaður Styrktarsjóðs 
hjartveikra barna.

Starfið í Styrktarsjóðnum hefur orðið til þess að Guð-
rúnu er ljóst hversu mörg börn eru hjartveik hér á landi og 
það hefur veitt henni innsýn í aðstæður fólks sem á hjart-
veikt barn. “Auðvitað gegnir sama máli um foreldra með 
börn með aðra sjúkdóma. Hjartveiki er bara einn af mörgum 
sjúkdómum en þetta er oft alvarlegur sjúkdómur sem kallar 
á ítrekaðar aðgerðir. Sem betur fer eru líka mörg dæmi þess 
að hægt er að lækna börnin eða stórbæta lífslíkur þeirra og 
þessum dæmum fer fjölgandi. Það eykur bjartsýni þegar 
hægt er að hjálpa fólki að ráða við kostnaðinn við það að 
fara með barn í aðgerð sem allar líkur eru á að veiti fullan 
bata, þó það sé að sjálfsögðu ekki síður mikilvægt að styðja 
fólk með langvarandi sjúkdóma innan fjölskyldunnar.”

Stjórn Styrktarsjóðsins afgreiðir að meðaltali samtals 
25-30 umsóknir á ári.

Össur Skarphéðinsson,
varaformaður Styrktarsjóðs Neistans

Þegar Styrktarsjóður Neist-
ans var stofnaður með 
söfnun sem tókst gríðar-

lega vel var ég beðinn um að taka 
þátt í þessu starfi. Fyrst var ég beð-
inn um að koma í sjónvarp og hvetja 
menn til þess að gefa peninga. Upp 
úr því var ég spurður hvort ég vildi 
setjast í fyrstu stjórnina. Það gerði 
ég með öllum þessum kvennafansi. 
Guðrún Pétursdóttir, vinkona mín, 
var formaður en hún var sú eina sem 
ég þekkti. Síðan höfum við verið 
í stjórninni og haft fundi nokkrum 
sinnum á ári í bráðum tíu ár. Þetta 
hefur verið gefandi og fróðlegt starf 
en stundum dálítið sorglegt því að 
sumir eiga við mikil veikindi að 
stríða. Ég hef kynnst miklu í gegnum þetta starf, kannski fyrst og 
fremst því hvað sumir lenda í miklum erfiðleikum og hvað erfiðleik-
arnir virðast stundum hlaðast saman. Í starfi mínu sem formaður 
heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis sá ég hvað slíkir erfiðleik-
ar reyna ofboðslega á fólk, hjón og sambönd,” segir Össur Skarphéð-
insson, varaformaður Styrktarsjóðsins. 

- Hvernig sérðu fyrir þér framtíð svona sjóðs?

“Ég er þeirrar skoðunar að það sé mjög æskilegt að borgararnir 
leggi eitthvað af mörkum. Þá er ég að tala um bæði peninga ef þeir 
geta og vinnuframlag. Mér finnst t.d. það vera mjög þarft og gott 
verk að gefa í safnanir og tel að borgarar sem eru aflögufærir eigi 
að gera það. Ég er þeirrar skoðunar að sjálfboðaliðasamtök eins 
og þessi, sem Styrktarsjóðurinn er auðvitað angi út úr, skipti mjög 
miklu máli. Mér finnst að ríkisvaldið eigi að styrkja svona sjálfboða-
liðasamtök eins og hægt er. Þó að við höfum nokkra tugi milljóna 
í sjóðnum og getum notað vextina til styrktar fjölskyldum auk þess 
sem við höfum ýmis konar sjálfsaflafé þá er þetta stundum svo lítið 
sem við getum látið fjölskyldu í mjög erfiðri aðstöðu fá, þó að það 
séu nokkur hundruð þúsund krónur þá er það alltof lítið. Ég sé fyrir 
mér að í framtíðinni komi ríkisvaldið betur inn í þetta og sjóðurinn 
geti einbeitt sér betur að þeim sem eru verulega illa staddir. Þetta eru 
þrátt fyrir allt mörg börn og þeim hefur heldur farið fjölgandi.”

Verður ekki vikist undan!
Guðrún Pétursdóttir,

formaður Styrktarsjóðs Neistans

“Það eykur bjartsýni þegar 
hægt er að hjálpa fólki að 
ráða við kostnaðinn við það 
að fara með barn í aðgerð.”

“Ég sé fyrir mér að í fram-
tíðinni komi ríkisvaldið betur 
inn í þetta og sjóðurinn geti 
einbeitt sér betur að þeim 
sem eru verulega illa staddir.”

Formaður og varaformaður, Guðrún og Össur, dusta rykið af taflmennskunni og taka eina lauflétta skák. Hm..... Hvernig ætli leikurinn gangi?
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Reykjavík
A.P. Almannatengsl
A.R.E.V. ehf.
AB Varahlutir ehf.
Aðal Tannsmíðastofan
  - klínískur tannsmíðameistari
Aflvaki hf.
Alþýðusamband Íslands
Ariane Gita Fischer
Arkís ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.Þ. Verkprýði
Bang & Olufsen á Íslandi
Bergdal ehf.
Betri bílar ehf.
Bílaleigan AKA ehf.
Bílamálun Halldórs Þ. 
  Nikulássonar sf
Bílanaust hf.
Bílasala Íslands
Bílasmiðurinn hf.
Bjálkahús ehf.
Björn og Ísak ehf.
Blindrafélagið
Bókhaldsþjónusta
  Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónustan
Bólsturverk sf.
Bón- og þvottastöðin ehf.
Breiðholtskirkja
Brimrún ehf.
Bændasamtök Íslands
D.Á. Efnavörur ehf.
Dalbær sf.
Dale Carnegie þjálfun
Dansskóli Heiðars Ástvaldssonar
Davíð S. Jónsson & Co. ehf.
Dreifing ehf.
Dýraríkið
E.T. Einar og Tryggvi ehf.
Efling stéttarfélag
Efnalaug Árbæjar ehf.
Efnalaugin Hreinn Hólagarði
Einingaverksmiðjan hf.
Elding Trading Company
Endurhleðslan og prenthylki.is -  Kötlu-
felli 3
Engey ehf. heildverslun
Eyfeld ehf.
Fagtún hf.
Fasteignakaup ehf.
Fasteignasalan Ásbyrgi ehf
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Kjöreign ehf.
Faxavélar ehf.
Feró sf.
Ferskar kjötvörur hf.
Félag íslenskra bifreiðaeigenda

Félags- og þjónustumiðstöð
  Aflagranda 40
Félagsþjónustan Furugerði 1
Félagsþjónustan í Reykjavík
Fiskbúðin Hafrún
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Flatey ehf.
Flugflutningar ehf
Flugleiðir frakt
Flugskóli Íslands
Flytjandi hf
Foreldrahúsið- Vímulaus æska
Formaco ehf.
Forsætisráðuneytið
Fótaaðgerða- og snyrtistofa Eddu
Fótaaðgerða- og snyrtistofan Líf
Fótaaðgerðastofa Óskar og Helgu
Framsóknarflokkurinn
Frank og Jói
Fönix ehf
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Gallerí Fold
Gissur og Pálmi ehf.
Gistiheimilið
Gistiheimilið Jörð
Gítarskóli Ólafs Gauks
Gjögur hf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Gluggahreinsunin Hreinsýn sf.
Gripið og greitt ehf.
Grænn kostur ehf.
Guðmundur Arason ehf.
  Smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf.
Guðrún ehf. Tískuverslun
Gullkistan
Gunnar Eggertsson hf.
H. Haraldsson
Hagafl ehf.
Halldór Jónsson ehf.
Hampiðjan hf.
Happdrætti Háskóla Íslands
Hárfinnur ehf
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofan Effect
Hárhönnun ehf.
Hársnyrtistofan Dalbraut
Hársport
Heilsubrunnurinn
Heilsugæslan í Reykjavík
Hersir, ráðgjöf og þjónusta
Hollt og Gott ehf.
Hókus Pókus
Hótel Frón
Hraði ehf. fatahreinsun
Hrafnista D.A.S.
Hreyfigreining ehf
Hringrás hf.
Hugmót ehf.

Húsmæðrafélag Reykjavíkur
HV veitingar
Höfðakaffi ehf.
Hönnun hf.
IB / Nýja Bílahöllin ehf
Idex ehf.
Iðnnemasamband Íslands
Iðntæknistofnun Íslands
Internet á Íslandi hf. - ISNIC
Intrum á Íslandi ehf.
Ímynd ehf.
Íris Bryndís Guðnadóttir
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Íslenska umboðssalan hf.
Íslenskar getraunir
Ístækni hf.
J.S. Gunnarsson hf.
Jónar Transport hf.
K. Pétursson
KATEL innrömmum
Kemis ehf.
Kjöthöllin ehf.
Kórall sf.
Kul
Lex ehf.
List og saga ehf.
Listakot ehf.  Lista og leikskóli
Litla bílasalan  Funahöfða 1
Lífstykkjabúðin ehf.
Línan ehf.
Lyngvík Fasteignasala ehf.
Lögfræðiskrifstofa Magnúsar Thorodd-
sen h
Lögfræðistofa
  Ólafs Gústafssonar hrl ehf.
Lögfræðistofa Sveins Sveinssonar
Löggarður ehf.
Lögmannsstofa
  Jóns Halldórssonar hrl.
Lögmannsstofa
  Marteins Mássonar ehf.
Lögmannsstofan Lögver ehf.
Lögmál ehf.
Lögmenn Jón Ö. Ingólfsson
Magnús og Steingrímur ehf.
Málmsteypa
  Ámunda Sigurðssonar ehf.
Miðgarður fjölskylduþjónusta
Mjöll Frigg hf.
Mosaik ehf.
Mólar ehf.
Múrgæði ehf.
Myndlistaskólinn í Reykjavík
Námsflokkar Reykjavíkur
Netbankinn
Nonnabiti
  - Hafnarstræti 11 - 101 R.vík
Nýi tónlistarskólinn.
Nýiðn/Harðkornadekk hf.
Nýja kökuhúsið Kringlunni

Ófeigur Gullsmiðja ehf.
Papyrus-innrömmun ehf
Passamyndir ehf.
Pelsinn verslun
Petrína Rós Karlsdóttir
  - Löggiltur skjalaþýðandi
Pipar og salt
Pizzahöllin hf.
Prentgarður Háskólafjölritun ehf.
Pústverkstæðið Fjöðrin
Pökkun og flutningar sf.
R.J. Verkfræðingar ehf.
Rafiðnaðarskólinn
Rafstilling ehf.
Rafteikning hf. Verkfræðistofa
Raftækjaverslun Íslands hf.
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Rafvörur ehf.
Raförninn ehf.
Rakarastofan sf.
Ráðgjöf og efnahagsspár ehf.
Reiknistofa bankanna
Renniverkstæði Ægis
Reykjavíkurhöfn
Réttarholtsskóli
Réttingaverk ehf.
Ríkisútvarpið Kynningardeild
RST net ehf
Ræstivörur
S.B.S. innréttingar
S.Í.B.S.
Samfylkingin
Samson ehf.
Samtré ehf.
Sjávargallerí ehf
Sjómannaheimilið Örkin
Sjúkraþjálfun Ártúnshöfða sf.
Sjúkraþjálfun Héðins í Mjódd
Skipamálning ehf.
Skólphreinsun Ásgeirs
Skúlason & Jónsson ehf.
Skyggna-Myndverk ehf.
Skýrr hf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
Smur og dekkjaþjónusta
  Breiðholts hf.
Sorpa
Sólbaðstofa Árbæjar
Spor ehf.
Sprinkler-pípulagnir ehf.
Stansverk ehf.,Mosfellsbæ
Stilling hf.
Stjarnan ehf.
Straumur ehf.
Sveinbjörn Sigurðsson ehf.
Sviðsmyndir ehf.
Svipmyndir
Sökkull ehf.

........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn



Áður en  ég byrjaði að vinna í Gerðubergi árið 1983 
hafði ég verið aðstoðarforstöðumaður í Fellahelli 
sem m.a. bauð upp á hefðbundin leikjanámskeið 

fyrir börn. Ég tók eftir því að mörg börn nutu sín ekki í hefð-
bundnum útileikjum þar sem keppnisleikirnir blómstruðu. 
Þegar ég tók við Gerðubergi ákvað að leggja áherslu á skap-
andi starf með börnum og fékk Sjón rithöfund til að hjálpa 
mér við að útfæra hugmynd um sumarnámskeið fyrir börn þar 
sem skapandi starf var í fyrirrúmi,” segir Elísabet Þórisdóttir, 
forstöðumaður  Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs.

Menningarmiðstöðin stendur fyrir námskeiðum fyrir börn 
á hverju sumri þar sem lögð er áhersla á listamanninn og sköp-
unarkraftinn í börnunum og dregið er úr keppnisandanum. 
Ekki eru nein inntökuskilyrði á námskeiðin, þ.e.a.s. börnin 
þurfa ekki að hafa neina undirstöðu í leiklist eða tónlist, 
hvað þá að þau þurfi að hafa verið á myndlistarnámskeiði. 
Aldurshópurinn er breiður, 7-13 ára, því að svo er litið á að 
eldri börn kenni þeim yngri öguð vinnubrögð og þau yngri 
hafi áhrif á þau eldri þannig að þau láti það lengur eftir sér að 
vera börn og skapa eins og andinn blæs þeim í brjóst. Starf-
andi listamenn úr öllum listgreinum eru fengnir til að vinna 
meðbörnunum og er það hugsað sem mótvægi við formfastar 
kennsluaðferðir með fullri virðingu fyrir starfi kennaranna. 

Í hverju barni býr listamaður

“Við viljum að börnin mæti verkefnum út frá eigin for-
sendum. Það liggur ákveðin rökhugsun að baki sem þau verða 
að beita og síðast en ekki síst að fá að tjá sig í hinum ýmsu 

listgreinum. Við höfum oft tek-
ið eftir því hvað þeim fer fram 
á þriggja vikna námskeiði. Við 
höfum þá trú að í hverju barni 
búi listamaður og það sé öllum 
börnum nauðsynlegt og eðlilegt 
að fá útrás fyrir þessa sköpunar-
þörf sína,” segir hún og leggur 
áherslu á að barnið sé á sín-
um forsendum að takast á við 
verkefni námskeiðsins hverju 
sinni. Þeim séu aðeins settar 
ákveðnar leiðbeiningar, t.d. hvað varðar þema, einnig sé 
þeim bent á möguleika sem ekki virðast augljósir í upphafi, 
t.d. þegar þeim finnist myndin ómöguleg og vilja hætta við 
og byrja á annarri.  Þau blandi litina sjálf og hafi almennt 
mjög frjálsar hendur í tjáningu.  Þau fái að hafa sína sýn og 
tjáningu um það sem þau eru að skapa.

“Við endum námskeiðin með uppskeruhátíð á lokadegin-
um og þá hengja þau upp sínar myndir sjálf í þeirra sjónhæð. 
Þau þurfa að þrífa, hengja upp og fylgja ferlinu frá A til Ö,” 
segir Elísabet og rifjar upp sögu af dreng sem bað ömmu 
sína að koma að skoða mynd sem hann hafði gert með því að 
segja: Komdu að sjá hundinn minn! Amman lét til leiðast og 
skoðaði myndina. Þegar strákurinn spurði hvort henni þætti 
hundurinn ekki flottur sagði hún: “Þetta er ekki hundur, þetta 
er ljón.” Leiðbeinandanum á námskeiðinu líkaði ekki hvern-
ig amman afgreiddi hugmyndaheim barnsins og sagði: “Ef 
hann segir að þetta sé hundur þá er þetta hundur.? Þetta er 
lýsandi dæmi um það hvernig við vinnum með börnunum. 
Þau ráða hvernig þau vinna en við hjálpum þeim og leiðbein-
um þeim að komast að settu takmarki,” segir Elísabet. 
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Fá útrás fyrir sköpunarþörf
Menningarmiðstöðin Gerðuberg hefur safnað myndverkum barna í 17 ár
og býður stofnunum og fyrirtækjum  sýningar úr safninu.
Ný sýning stendur yfir, m.a. á Barnaspítala Hringsins.

Flott andlitsmálning! Mynd tekin í Gerðubergi.

Börn við vinnu sína. Ekki fylgir sögunni nákvæmlega
hvað þau eru að gera.

Elísabet Þórisdóttir,
forstöðukona Gerðubergs.



Þora að tjá og túlka

Menningarmiðstöðin í Gerðubergi hefur markvisst safnað 
myndum eftir börnin í 17

ár og á hún nú um 1.000 verk í öllum stærðum og gerðum, 
mestmegnis þó myndir í

stærðinni 70x100 cm, dagbækur og hreyfimyndabækur. 
“Okkar draumur er að þetta verði viðurkennt listaverkasafn. 
Öll verkin eru valin af myndlistamönnum út frá fagurfræði 
myndlistarinnar. Það er okkar draumur jafnframt því að geta 
áfram boðið 

börnunum upp á námskeið sem mótvægi við hefðbundin 
leikjanámskeið og námskeið þar sem  keppnisíþróttir eru í fyr-
irrúmi og tryggja það að þau hafi þetta val. Það eru engin ný 
sannindi  að börn séu skapandi einstaklingar. Þegar þau eru 
ung eru þau svo óheft og  ósnortin af 
hugmyndafræðinni um það hvernig 
hlutirnir eiga á að líta út. Ef þau fá 
möguleika á að tjá sig áður en það 
er búið að hefta þau þá verður þetta 
alltaf leið fyrir þau seinna í lífinu, 
hvort sem þau vilja verða rithöfundar, 
leikarar, myndlistarmenn, forstjórar 
eða eitthvað  allt annað. Ef út í það er 
farið er allt nám að meira eða minna 
leyti háð því hvernig við getum kom-
ið hugsun og tjáningu frá okkur. Börn-
um eru í raun eðlilegt  að tjá og túlka 
það sem þau hugsa og skynja  og  í 
stað þess að loka það inni eigum við 
að örva þau til tjáningar. Börn sem 
fullornir geta verið svo kröfuhörð 
gagnvart sjálfum sér en öll reynsla, er 
veganesti til framtíðar og lengi býr að 
fyrstu gerð,” segir hún. 

Prenta kort með myndum

Menningarmiðstöðin í Gerðubergi hefur ekki bara safnað 
og skráð öll myndverk

barnanna. Hún hefur líka lánað myndir, t.d. embættis 
Umboðsmanns barna,

Heilsuverndar ungra barna 
á Heilsuverndarstöðinni og á 
Barnaspítala Hringsins.

“Áður en  Barnaspítali 
Hringsins var opnaður þurfti  
dóttir mín að dvelja á barna-
deild Landsspítalans í nokkrar 
vikur. Starfsfólkið var yndis-
legt en maður fann að aðstað-
an var stundum bágborin og 
gríðarlegt álag á starfsfólki. 
Læknar voru þarna öllum 
stundum. Aðstandur barna 
sem  útskrifuðust  komu oft  
með konfektkassa, blóm eða 
annnað  til að sýna þakklæti 
sitt. Ég hugsaði með mér að 
vonandi gæti ég sýnt þeim

þakklæti mitt í verki, og 
var þá hugsað til þessara 
dásamlegu myndverka. Þeg-
ar þessi langþráði spítali var 

loksins opnaður skrifaði ég for-
ráðamönnum spítalans bréf og 

bauð þeim sýningu úr safni Gerðubergs. Það endaði með því 
að við gerðum samning til þriggja ára um tvær sýningar á ári 
úr safninu og erum nú nýbúin að opna sýningu númer tvö. Við 
höfum fengið afskaplega góð viðbrögð við þessari sýningu. 
Í tilefni af fyrstu sýningunni létum við prenta myndverk af 
nokkrum myndanna og liggja þessi kort m.a. á leikstofunni 
þar sem börn á spítalanum  geta sest niður og skrifað kveðjur 
til  ömmu og afa, vina eða bekkjarfélaga. Við gefum þeim 
kortin  og Barnaspítalinn sér um að koma þeim í póst.”

17

Frá sýningunni Hafið á göngum Barnaspítala Hringsins.

Listræn tjáning. Aldeilis flott sýning eins og sjá má á þessari mynd.
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Aðalverkefnið að efla Styrktarsjóðinn

Umskipti urðu í stjórn Neistans á síðasta aðalfundi. 
Gamla stjórnin hætti að mestu leyti og ný stjórn 
tók við. Nýja stjórnin er þó ekki með öllu ókunn-

ug starfinu því að flestar hafa stjórnarkonurnar verið í stjórn-
inni áður.

Margrét Ragnars er nýr formaður Neistans og hún er hér 
í stuttu viðtali. Hún er fyrst spurð að því af hverju umskiptin 
hafi orðið í stjórninni. Margrét segir að þreyta hafi verið kom-
in í fyrri stjórn og margir stjórnarmenn hafi viljað hætta. Þær 
hafi tekið sig saman nokkrar sem hafi verið í stjórninni fyrir 
nokkrum árum síðan og fimm hafi gefið kost á sér inn í stjórn-
ina. Gjaldkeri fyrri stjórnar hafi haldið áfram og svo hafi ein 
ný kona komið í fyrsta skipti inn í stjórnina. 

Stöndum vörð

“Hún hefur ekki verið áður í stjórn félagsins sem er nátt-
úrulega mjög gott fyrir okkur, því að við viljum auðvitað að 
vera í tengslum við þá sem eru í eldlínunni í dag með börnin 
sín,” segir Margrét. 

- Hvernig sérðu félagið fyrir þér og meginhlutverk þess?

“Meginhlutverk félagsins er að standa vörð um hjartveik 
börn og fjölskyldur þeirra, reyna að vinna að því að efla hags-
muni þeirra, standa vörð um réttindi þeirra, t.d. veikindarétt 
foreldra, og miðla upplýsingum. Við teljum að félagið eigilíka 
að vera félagslegur stuðningur. Markmið þessarar stjórnar er 
m.a. að gera félagsstarfið skemmtilegt, að fólk komi saman, 
hittist og hafiþað gaman jafnframt því að fá góða fræðslu, t.d. 
á félagsfundum.”

Efla Styrktarsjóðinn

Helsta verkefni stjórnarinnar er að efla Styrktarsjóð félags-
ins. “Það verður alltaf markmið númer eitt hjá þessu félagi 
að efla Styrkarsjóðinn þannig að hann geti hjálpað sem best 
þeim sem eru að fara í aðgerðir. Styrktarsjóðurinn var stofnað-
ur árið 1997 en þá var farið í landssöfnun og síðan hefur verið 
veitt árlega út úr þessum sjóði. Þetta er góður stuðningur við 
fólk. Þó að þetta séu ekki háar upphæðir þá munar um hverja 
krónu þegar fólk er að fara með börnin sín í aðgerðir,” segir 
Margrét. 

Tryggingastofnun greiðir dagpeninga og ferðir fyrir for-
eldra erlendis og rifjar Margrét upp að á sínum tíma hafi 
aðeins verið borgað fyrir annað foreldrið en félaginu hafi 
ásamt öðrum orðið það vel ágengt í réttindabaráttunni að í 

dag sé að öllu jöfnu borgað fyrir báða foreldrana af hálfu hins 
opinbera. “Og það er búið að fá hjartaaðgerðirnar fluttar hing-
að heim þannig að það þurfa færri að fara erlendis en var áður. 
Félagið hefur líka náð árangri á öðrum sviðum. Það barðist 
t.d. fyrir því að fá stöðugildi annars hjartalæknis, hjartalæknis 
barna, á Landspítalanum.  Það hefur ýmislegt áunnist en það 
er nóg eftir til að berjast fyrir, t.d. fleiri veikindadagar foreldra 
og meiri stuðningur við fólk sem er að koma utan af landi 
því að það er síst betur sett en þeir sem eru að fara erlendis,” 
segir hún. 

Stjórn Neistans hyggst skipuleggja fjársöfnun af ýmsu 
tagi á næstu mánuðum og hefur auk þess ýmsar hugmyndir 
á prjónunum, t.d. í tilefni af 10 ára afmæli félagsins,  til að 
afla fjár í Styrktarsjóðinn. Margrét telur þó ekki tímabært að 
greina nánar frá þeim. 

Margrét Ragnars,
nýr formaður Neistans

Margrét Ragnars. “Það hefur ýmislegt 
áunnist en það er nóg eftir til að berjast 

fyrir, t.d. fleiri veikindadagar foreldra 
og meiri stuðningur við fólk sem er að 

koma utan af landi því að það er síst bet-
ur sett en þeir sem eru að fara erlendis,” 

segir hún.
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Söngskólinn í Reykjavík
Talnakönnun
Tandur hf.
Tannlæknastofa
  Friðgerðar Samúelsdóttur
Tannlæknastofa
  Guðrúnar Ólafsdóttur
Tannlæknastofa
  Ragnars M. Traustasonar
Tannlæknastofan Stigahlíð 44
Teiknistofan Óðinstorgi sf.
Teiknivangur
Tímor ehf.
Tískuvöruverslunin Flash
Trésmiðja Magnúsar
  F. Jónssonar sf.
Trésmiðjan Kompaníið hf.
Tryggingastofnun ríkisins
Tölvar ehf.
Uppdæling ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna
Útflutningsráð Íslands
  Trade Council of Iceland
Útvarpssvið ísl. Útvarpsfélagsins
Valhöll fasteignasala ehf.
Veiðihúsið Sakka ehf.
Veitingahúsið Austurvöllur
Veitingahúsið Siggi Hall
  á Óðinsvéum
Verkfræðistofan Afl hf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Skerjaver
Verslunin Storkurinn
Verzlunarmannafélag Reykjavíkur
Vélaleiga Einars H.
  Péturssonar hf.
Vélamiðstöð ehf.
Vélar og skip ehf.
Véltækni hf.
Vélvík ehf.
Við og Við sf.
Vinnumálastofnun
Zippo umboðið
Þ. Þorgrímsson & co.
Þakpappaverksmiðjan ehf.
Þingvallaleið hf.
Þróunarfélag Miðborgarinnar
Þúsund þjalir ehf.
  umboðsskrifstofa listamanna
Þýðingaþjónusta Boga Arnars
Ökuskóli S.G.
  Aukin ökuréttindi ehf.

Seltjarnarnes
Blómastofan Eiðistorgi ehf
Falleg Gólf ehf
Seltjarnarneskaupstaður
Seltjarnarneskirkja

Sævar bíla og bátarafmagn
TGM Ráðgjöf
Vélaviðgerðir hf.
Vökvatæki hf.
Vogar
V.P. Vélaverkstæðið ehf.

Kópavogur
Aalborg Portland á Íslandi hf.
Alark arkitektar ehf.
Alþjóða Fjárfestingamiðlunin
Á. Guðmundsson ehf.
Barki ehf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæði
 Friðriks Ólafssonar ehf.
Bifreiðaverkstæði Kópavogs ehf.
Bílamarkaðurinn
Bílamálunin Bliki ehf
Bíljöfur bifreiðaverkstæði ehf.
Bílvogur ehf.
Blikksmiðja Einars ehf.
Blóm er list
Bókun sf. Endurskoðun
Bón-Fús
Byggðaþjónustan,
  bókhald og ráðgjöf
Byggingarfélagið Aspir ehf.
Dansskóli Sigurðar Hákonarsonar
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður ehf.
Dúkprýði sf.
Fasteignamiðstöðin
  -Hús og hýbýli ehf.
Félagsþjónusta Kópavogs
Flotmúr ehf.
G.T. Óskarsson ehf.
Gott fæði ehf.
Hárgreiðslu og rakarastofan Hera
Hegas ehf.
Hjartavernd
Hópferðabílar
  Teits Jónassonar ehf.
Húsaklæðning ehf.
Innviðir -Valdberg ehf.
Íslandsspil sf.
Íslenska pökkunarfélagið ehf
Ísstart ehf
J.S. Veitingar
Jarðkraftur ehf
Jaro sf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
Ketill ehf
  - Bílaverkstæðið áfram gengur
Klæðning ehf.
Kópavogsskóli
Kristinn Ragnarsson
  - Arkitektar ehf.
Kríunes ehf.
Ljósvakinn ehf.

M.A. Eiríksson hf.
Móðurást - Mjaltavélaleiga
Pípulagnaverktakar ehf.
Point á Íslandi ehf.
Polyto
Reynir bakari ehf.
Réttingaverkstæði Hjartar
Smiðjan sf.
Smurstöðin Stórahjalla ehf.
Sonda ehf.
Stanislas Bohic garðarkitekt
Stálhurðir ehf
Steinsmiðjan S. Helgason ehf.
Stjörnublikk hf.
Sætir Sófar ehf.
Tískuverslunin Ríta
Tréfag ehf.
Verkfræðistofa
  Björns Ólafssonar hf.
Verkfræðistofan Hamraborg
Vélaleiga Auberts
www.mannval.is

Garðabær
Álverk ehf.
Bitabær ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hirzlan ehf
Item  ehf heildverslun
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Kjartan Magnússon hf.
Tannhjól ehf.
Uppfylling sf.
Vídalínskirkja í Garðasókn
Würth á Íslandi hf.

Hafnarfjörður
Arnarprent
Bedco & Mathiesen ehf.
Bílaréttingar Þórs
Blátún ehf.
Byggingafélagið Sandfell ehf
Dalakofinn sf. - Firði
Eiríkur og Einar Valur hf.
Elding Hvalaskoðun
Ferskfiskur ehf.
Fjörukráin hf. Fjörugarðurinn
Framtak - Blossi ehf.
Hafdal hf.
Hagtak hf.
Heiðar Jónsson, járnsmíði
Hvalur hf.
Kaupþing Búnaðarbanki hf. 
  Hafnarfirði
Kerfi  ehf.
Kjarnavörur hf.
KM Byggingar
Leikbær ehf.
Nýsir hf.
Rafrún ehf.
Spennubreytar

Stálbitar ehf
Stoð ehf. - Stoðtækjasmíði
Suðurverk hf.
Suzuki umboðið ehf
Te og kaffi
Útvík ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkfræðiþjónusta
  Jóhanns G. Bergþórssonar
Verkþjónusta Kristjans
Vélamaðurinn ehf.
Vörubílastöð Hafnarfjarðar ehf

Bessastaðahreppur
Álftanesskóli
Bessastaðahreppur
Íslensk lífeyrisráðgjöf ehf.

Keflavík
B.B. skilti
Bílageymslan Alex ehf.
  bílahús og Mótel
Eldvarnir ehf. slökkvitækja-
  þjónusta Suðurnesja
Fagtré ehf.
Fasteignasalan Ásberg.
Fiskbúðin Fiskbær
Happdrætti S.Í.B.S.
Hjá Önnu
Húsagerðin ehf.
Iðnsveinafélag Suðurnesja
Innrömmun Suðurnesja
Ísfoss ehf
K- sport
Malbikunarstöð Suðurnesja ehf
Norðurvör - FET ehf.
Radíókjallarinn hf.
Rafeindatækni sf.
Ráin

Reykjanesbær
Samkaup hf
Skipting ehf.
Tannlæknastofa
  Einars og Kristínar
Trésmíðaverkstæði
  Stefáns og Ara sf.
Umbrot ehf.
Varmamót ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Þjónustumiðstöðin Húsafelli ehf.
Ökuleiðir

Keflavíkurflugvöllur
Íslandica hf.
  - Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Grindavík
Hjólbarðaverkstæði Grindavíkur
Bókasafn Grindavíkur

........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
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Það að vita með fyrirvara um hjartagalla fósturs og 
geta gripið til viðeigandi læknisaðgerða strax og 
barnið er fætt, er ómetanlegt og þarf ekki að segja 

foreldrum sem eiga barn með hjartagalla. Á Íslandi fæðast að 
jafnaði 70 börn árlega með einhvers konar hjartagalla sem 
geta verið misalvarlegir. Um það bil helmingur þessara hjarta-
galla krefst aðgerða sem stundum eru framkvæmdar erlendis 
en í vaxandi mæli hér á landi. 

Ómskoðun

Ómskoðun á meðgöngu gefur mikilvægar upplýsingar um 
heilbrigði fósturs og nær allar barnshafandi konur notfæra 
sér þá þjónustu. Hefðbundin ómskoðun fer fram við 19-20  
vikna meðgöngu og hefur svo verið í allmörg ár eða frá því 
á áttunda áratugnum.  Í þeirri skoðun er stærð fósturs mæld 
og meðgöngulengd metin út frá þeim mælingum en einnig er 
almennt sköpulag og útlit fósturs skoðað. 

Undanfarin ár hefur Fósturgreiningadeild LSH boðið upp 
á ómskoðun með hnakkaþykktarmælingu en aukin hnakka-
þykkt getur verið  vísbending um litningagalla og/eða hjarta-
galla. Þessi ómskoðun fer fram á 11-13 viku 
meðgöngu og samhliða henni er tekin blóðprufa 
og gert samþætt líkindamat vegna hugsanlegra 
litningagalla. Þessi þjónusta er í boði fyrir allar 
barnshafandi konur og á síðasta ári voru yfir 
2.194 hnakkaþykktarmælingar framkvæmdar 
með sónar á Fósturgreiningadeild LSH.

Hnakkaþykktarmæling

Þegar hnakkaþykkt fósturs er mæld, er 
hnakkasvæðið skoðað og mælt en á því er vökva-
fyllt svæði sem stækkar gjarnan ef um er að ræða 
einhvern hjartagalla. Sú stækkun getur orðið m.a. 
vegna þess að ósæðarmjóddin (isthmus) þrengist 
en rísandi svæði ósæðar víkkar. Þetta veldur 
auknu blóðlæði til höfuðs og leiðir til bjúgmynd-
unar á hnakkasvæði, sem við ómun sést sem 
aukin hnakkaþykkt.  Þegar líður á meðgönguna 
vex þvermál ósæðar á svæði ósæðarmjóddar 
hraðar en þvermál ósæðarlokunnar þannig að 
blóðflæði verður jafnara. Því hverfur bjúgur á 
hnakkasvæði þegar líður á meðgönguna.

Aukin hnakkaþykkt þarf hins vegar ekki 
alltaf að vera vísbending um að eitthvað sé að 
hjá fóstrinu heldur getur einungis verið tíma-
bundin bjúgsöfnun og eðlilegt lífeðlisfræðilegt 

fyrirbæri snemma á fósturskeiði. Ef hnakkaþykkt er aukin 
umfram mörk sem sett eru miðað við meðgöngulengd og 
aldur móður, teljast veraa uknar líkur á hjartagöllum og/eða 
litningagöllum fósturs. 

Ef hnakkaþykkt er aukin og litningagerð fósturs eðlileg er 
næsta skref að gera hjartaómun hjá fóstri, sem framkvæmd er 
af barnahjartalæknum. Slík rannsókn fer alla jafna fram við 
18-20 vikur, en í undantekningartilfellum er hægt að fram-
kvæma skoðunina fyrr, eða við 14-15 vikur. Ef sú skoðun 
leiðir í ljós hjartagalla, er fylgst nákvæmlega með fóstrinu á 
meðgöngutíma.

Nánari upplýsingar um hnakkaþykktarmælingu fást hjá 
Fósturgreiningadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss. 

Aukin hnakkaþykkt þarf hins vegar ekki 
alltaf að vera vísbending um að eitthvað sé að 
hjá fóstrinu heldur getur einungis verið tíma-
bundin bjúgsöfnun og eðlilegt lífeðlisfræðilegt 
fyrirbæri snemma á fósturskeiði.

Hnakkaþykktarmæling og 
hjartagallarSnemma á meðgöngu er hægt að 

gera hnakkþykktarmælingu á fóstri 
en aukin hnakkaþykkt getur verið vís-
bending um hjartagalla. Sú skoðun get-
ur svo leitt til greiningar sem gerð er 
með hjartaómun (fetal ECHO).

Vigdís Stefánsdóttir

Greinarhöfundur, Vigdís Stefánsdóttir, í hlíðum Esjunnar í sumar.
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Sandgerði
Púlsinn Ævintýrahús
Skinnfiskur ehf.
Verkalýðs- og sjómannafé-
lag    --Sandgerðis

Garður
Bifreiðaverkstæði
  Sigurðar Guðmundssonar
Raftýran sf.
Sveitarfélagið Garður
Von ehf.

Njarðvík
ÁÁ háþrýstiþvottur ehf.
Hitaveita Suðurnesja
Pústþjónusta Bjarkars
Rafmúli ehf.
Rafverkstæði I.B. ehf
Rekstrarþjónustan
  Gunnar Þórarinsson
Renniverkstæði
  Jens Tómassonar ehf.
Stapinn

Mosfellsbær
Arnarborg
Álafoss Verktakar ehf.
Bergá - Sandblástur ehf.
Eyjólfur Sigurðsson ehf.
Gunnar og Kjartan
Nýja bílasmiðjan hf
Pizzabær ehf.
Reykjalundur

Akranes
Akranesdeild Rauða Kross
  Íslands
Axel Sveinbjörnsson ehf.
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bjarmar ehf.
Dvalarheimilið Höfði
Haraldur Böðvarsson hf.
Heimagisting Ólínu Jónsdóttur
Lögfræðistofa Vesturlands ehf.
Málningarþjónustan hf.
Skagaverk ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Trésmiðjan Kjölur ehf.
Úra- og skartgripaverslun
  Guðmundar B. H
Vélsmiðja Ólafs R.
  Guðjónssonar ehf.
Ægir ehf.

Borgarnes
Bílasala Vesturlands sf.
Borgarbyggð
Borgarnes kjötvörur ehf.
Borgarverk ehf.
Dvalarheimili aldraðra

Ensku húsin við Langá,
  Gistiheimili
Framköllunarþjónustan ehf.
Gistihúsið Langaholt
Kolbeinsstaðahreppur
Skorradalshreppur
Sparisjóður Mýrasýslu
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Vegamót - Þjónustumiðstöðin
Vélaverkstæði Kristjáns ehf.

Borgarfjarðarsveit
Borgarfjarðarsveit
Heimskringla Reykholti ehf.

Stykkishólmur
Hótel Stykkishólmur
Sólborg ehf.

Flatey á Breiðafirði
Ferðaþjónusta Flateyjar

Grundarfjörður
Bensínstöðin Grundafirði
Ragnar og Ásgeir ehf.
RKÍ Grundarfjarðardeild

Ólafsvík
Bílnes
Fiskiðjan Bylgja ehf.

Hellissandur
Hraðfrystihús Hellissands hf.
Sjávariðjan Rifi hf.

Búðardalur
Mjólkursamlagið Búðardal

Ísafjörður
Gamla bakaríið hf.
Heilsugæslustöðin á Ísafirði
Ísfang hf.
Kjölur ehf.
Löggiltir endurskoðendur
  Vestfjörðum ehf.
Lögsýn hf.
Mjólkursamlag Ísfirðinga
Myndás ljósmyndastofa
Pizza 67 Ísafirði
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.

Bolungarvík
Bakkavík hf
Sparisjóður Bolungarvíkur
Útgerðarfélagið Ós ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag
  Bolungarvíkur

Súðavík
Súðavíkurhreppur
Súðavíkurskóli

Patreksfjörður
Fiskvon ehf.
Hótel Flókalundur
Vesturbyggð

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Tálknafjarðarhreppur

Bíldudalur
Tónl.safn Jóns Kr. Ólafssonar
  -Melódíur minninganna

Þingeyri
Norðurborg

Brú
Bæjarhreppur
Rósa Jósepsdóttir
Staðarskáli

Hólmavík
Broddaneshreppur
Grundarás ehf.
Sparisjóður Strandamanna
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Hvammstangi
Ferðaþjónustan Dæli, Víðidal
Húnaþing vestra
Húnaþing vestra v/ Bókasafns
Reiðskóli Reynis
Veiðifélag Arnarvatnsheiða
  og Tvídægru

Blönduós
Bólstaðarhlíðarhreppur
Félagsheimilið Blönduósi ehf.
Gísli Pálsson
Lögmannsstofa Stefáns Ólafs ehf.
Sumarhús
  - Glaðheimar s: 898-1832
Sveinsstaðahreppur
Svínavatnshreppur

Skagaströnd
Höfðahreppur
Skagabyggð
Trésmíðaverkstæði
  Helga Gunnarssonar

Sauðárkrókur
Árskóli
Hólalax hf.
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk hf.
Leiðbeiningarmiðstöðin
List - Kúnst ehf.
Stoð ehf   verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
Videósport ehf.

Varmahlíð
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.

Siglufjörður
Siglufjarðarkaupstaður

Akureyri
Akureyrarbær
Akureyrarkirkja

Arkitektastofa Svans Eiríkssonar
Arnarfell
Ársæll Magnússon
Bautinn
Bifreiðaverkstæði
  Sig. Valdimarssonar ehf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bókabúð Jónasar sf.
Bókhaldsþjónusta
  Birgis Marinóssonar
Efling sjúkraþjálfun ehf.
Félag málmiðnaðarmanna
  Akureyri
Félag verslunar- og skrifstofufólks
Gersemi Þröstur ehf.
  v/Bláa Kannan
Greifinn hf.
Hafnarsamlag Norðurlands
Hnýfill ehf.
K.B. bólstrun
Kaldbakur ehf.
Lögmannsstofa Hreins Pálssonar
Malbikun KM
Nomaco sf.
Norðurmjólk
P. Alfreðsson ehf.
Passion ehf.
Raflagnaverkstæðið Glói sf.
Samherji hf.
Sjálfsbjörg
SJM ehf
Sjúkraþjálfunin
Sparisjóður Norðlendinga
Sveitahótelið Sveinbjarnargerði
Tannlæknahúsið sf.
  Árni Páll, Erling, Ingvi Jón
Tannlæknastofa
  Ragnheiðar Hansdóttur
Trésmiðjan Mógil ehf.
Trukkurinn ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf.

Grenivík
Hárgreiðslustofa
  Ólafar Hjartardóttur
Jónsabúð ehf
Margrét Jóhannsdóttir
Sparisjóður Höfðhverfinga

Grímsey
Grímskjör ehf
Sigurbjörn ehf.

Dalvík
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði
Dalvíkurbyggð

Ólafsfjörður
Sparisjóður Ólafsfjarðar
Ungmenna- og íþróttasamband
  Ólafsfjarðar

........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn
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Ingólfur Viktorsson

Minning

Látinn er Ingólfur Viktorsson, 
forystumaður í röðum hjarta-
sjúklinga. Hann var fyrsti 

formaður samtakanna og var for-
maður fyrstu sex árin. Eftir það 
varð hann starfsmaður samtakanna. 
Hann hætti að vinna hjá samtökun-
um um áramóti 1999-2000. Stjórn 
Neistans þakkar Ingólfi samstarfið 
í gegnum árin og sendir eftirlifandi 
eiginkonu hans, Unni Fenger, og öðr-
um aðstandendum innilegar samúð-
arkveðjur.

Fæddur 16. apríl 1924
Dáinn 23. ágúst 2004

Söfnuðu fyrir Hjartaheill
Systurnar Guðrún Kristín Jóhannesdóttir, 8 ára, 

og Sara Karen Jóhannesdóttir, 6 ára, tóku sig 
til einn fallegan dag í haust, gengu í húsin 

í sínu hverfi og söfnuðu dósum til styrktar Hjarta-
heillum. Þær fóru síðan á skrifstofu Hjartaheilla og 
afhentu þar andvirði söfnunarinnar, um 2.800 krón-
ur. Það var Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri 
Hjartaheilla, sem tók við framlaginu. 

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla, 
tekur við framlagi systranna. Úr hendi Guðrúnar 
Kristínar. Sara Karen er lengst til vinstri.
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Hrísey
Grunnskólinn í Hrísey

Húsavík
Bókaverslun
  Þórarins Stefánssonar
Hópferðabílar
  Rúnars Óskarssonar hf.
Húsavíkurbær
Hvalamiðstöðin á Húsavík ehf.
Knarrareyri hf.
Samgönguminjasafnið Ystafelli
Skóbúð Húsavíkur
Trésmiðjan Rein ehf.
Vélaverkstæðið Grímur ehf.
Víkurraf ehf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.

Laugar
Litlu-Laugaskóli

Kópasker
Kelduneshreppur
RKÍ Öxarfjarðardeild
Röndin ehf

Þórshöfn
Geir ehf.
Haki ehf.
Hraðfrystistöð Þórshafnar hf.
Svalbarðsskóli
Þórshafnarhreppur
  v/ Hjúkrunar og dvalarh. Naust

Vopnafjörður
Rafverkstæði Árna
Vopnafjarðarhreppur

Egilsstaðir
Austur - Hérað
Bókasafn Héraðsbúa
Fellahreppur
Ferðaskrifstofa austurlands
G. Ármannsson ehf.
Kaupfélag Héraðsbúa
Skógrækt ríkisins
Skriðuklaustur-Gunnarsstofnun
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
Þvottabjörn ehf.

Eskifjörður
RKÍ Eskifjarðardeild
Videoleiga Eskifjarðar

Neskaupstaður
Sparisjóður Norðfjarðar
Tónspil

Stöðvarfjörður
Steinasafn Petru

Breiðdalsvík
Hótel Bláfell - Vinamót ehf.

Djúpivogur
Búlandstindur hf.

Höfn
Farfuglaheimilið Nýibær
Mikael ehf.
Rósaberg ehf

Stafafell í Lóni

Selfoss
Árvirkinn ehf.
Bílamálun Agnars
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bíltak sf
Dýralæknaþjónusta Suðurlands
Fasteignasalan Bakki ehf.
Jeppasmiðjan ehf.
Litla kaffistofan ehf, Svínahrauni
Lögmenn Suðurlandi ehf.
Mjólkurbú Flóamanna
Nesey ehf.
Nesós ehf.
Selfossveitur
Set ehf.
Tannlæknastofa  Þorsteins
Útfararþjónustan Fylgd ehf.
Þorsteinn Jónsson

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Hveragerðisbær
Raftaug ehf.

Þorlákshöfn
Fagus ehf.
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Sveitarfélagið Ölfus

Eyrarbakki
Hárgreiðslustofa
  Ingibjargar Eiríksdóttur

Laugarvatn
Verslunin H- Sel Laugavatni

Hella
Ás - Hestaferðir
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf.
Hársnyrtistofan Hárfínt
Rangá hf.
Vörufell ehf.

Hvolsvöllur
Ferðaþjónustan Stórumörk
Krappi ehf.
Nýja þvottahúsið
Prjónaver hf.
RKÍ Rangárvalladeild

Vík
Hópferðabílar Suðurlands sf.
Hrafnatindur ehf.
Mýrdalshreppur

Kirkjubæjarklaustur
Héraðsbókasafnið
  Kirkjubæjarklaustri

Vestmannaeyjar
Bílaverkstæðið Bragginn sf.
Einar og Guðjón sf.
Eyjaprent - Eyjasýn ehf.
HSH flutningar ehf.
Jón Hjaltason Hrl.
Karl Kristmanns
  - umboðs- og heildverslun
Viking tours
Vinnslustöðin hf.
Vöruval ehf.

........................Neistinn þakkar fyrir stuðninginn




