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Hitalækkandi og verkjastillandi mixtúra 
fyrir börn frá 3 mánaða aldri (>5 kg),  
með appelsínu-vanillubragði

Íbúprófen 20 mg/ml mixtúra, dreifa
Íbúfen®

Notkunarsvið og skammtar: Íbúfen inniheldur virka efnið íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf gegn vægum til miðlungsalvarlegum verkjum.  
Ly�ð er ætlað börnum 3 mánaða (>5 kg) – 12 ára, til lækkunar hita, þ.m.t hita eftir bólusetningar, gegn særindum í hálsi, tanntökuverkjum, tannpínu, eyrnaverk, höfuðverk og 
öðrum vægum sársauka og gegn einkennum kvefs og in�úensu. Skammtur af Íbúfen mixtúru miðast við líkamsþyngd og skal gefa 20-30 mg á kg á sólarhring, í aðskildum 
skömmtum. Skammta skal gefa á u.þ.b. 6-8 klst. fresti. Gegn hita eftir bólusetningar: Einn 2,5 ml skammtur fylgt eftir með öðrum 2,5 ml skammti 6 klst. síðar ef þörf krefur. Ekki 
skal nota meira en tvo 2,5 ml skammta á sólarhring. Leita skal til læknisins ef hitinn lækkar ekki. Ly�ð er til inntöku og skal hrista vel fyrir notkun. Varnaðarorð og mikilvægar 
varúðarreglur: Gæta skal sérstakrar varúðar hjá sjúklingum með öndunarfærasjúkdóma, rauða úlfa eða blandaða bandvefssjúkdóma, skerðingu eða tru�un í nýrum og lifur, 
sögu um hjarta- og æðasjúkdóma, blæðingu, sár eða rof í meltingarfærum og forðast ætti notkun íbúprófens samhliða notkun annarra bólgueyðandi gigtarly�a og gæta varúðar 
við samhliða notkun barkstera, segavarnaly�a, sértækra serótónínendurupptökuhemla eða ly�a sem hindra samloðun blóð�agna (t.d. asetýlsalisýlsýru). Vísbendingar eru um að 
ly�ð geti skert frjósemi hjá konum með áhrifum á egglos. Hætta skal notkun lyfsins ef: Blæðing eða sár koma fram í meltingarfærum,  húðútbrot, sár á slímhúð eða önnur 
ofnæmisviðbrögð koma fram. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota ly�ð og forðast skal notkun lyfsins ef um er að ræða hlaupabólu. Íbúprófen getur eins og 
önnur bólgueyðandi lyf dulið einkenni sýkinga. Ef verkjalyf eru notuð í langan tíma geta höfuðverkir komið fram, í slíkum tilfellum skal hætta notkun lyfsins og leita ráða hjá lækni. 
Aukaverkunum má halda í lágmarki með því að nota minnsta virka skammt og skemmsta mögulega meðferðatíma við einkennum. Ly�ð inniheldur 2 g af �jótandi maltitóli og 
7,37 mg af natríum í hverjum 5 ml skammti. Meðganga: Forðast skal notkun lyfsins og ly�ð má ekki nota á síðasta þriðjungi meðgöngu. Lesið vandlega leiðbeiningar á 
umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsley�sha�: Actavis Group PTC.  Ágúst 2016.
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FORSÍÐUMYND: Sigurdís Freyja

LJÓSMYNDATAKA: Hrafnhildur Linnet

Hið eldfjöruga jólaball Neistans verður að þessu sinni haldið 
sunnudaginn 11. desember frá 14.00 – 16.00 í Safnaðarheimili 
Grensáskirkju. Um ballið hefur myndast sterk hefð sem verður að 
sjálfsögðu í heiðri höfð með góðum veitingum, söng og dansi
í kringum jólatréð og næsta víst að jólasveinar mæti með eitthvað
gott í poka.

Jólaball Neistans

Jólakort Neistans
Jólakortasala er ein af megin fjáröflunarleiðum Neistans og rennur 
allur ágóði beint í Styrktarsjóð hjartveikra barna sem styrkir 
fjölskyldur sem þurfa að fara með börn sín í hjartaaðgerðir. Kortin 
eru seld til fyrirtækja í stykkjatali á 100 kr./stk. Einnig er hægt að fá 
10 stk. saman í pakka á 1.000 kr./pk. með texta. Hægt er að panta 
kortin hjá Neistanum í síma 899 1823 og með tölvupósti  
hjá neistinn@neistinn.is

Jólakortin skarta myndum eftir 
hjartabarn og hjartasystkini, 
Hlýju jólanna og Galdur engilsins.
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Neistinn hefur einnig tekjur af sölu minningarkorta,  
sem afgreidd eru á skrifstofu Hjartaheilla í síma  
899-1823 eða á heimasíðu okkar: www.neistinn.is

Nú er hægt að verða sér úti um svo gagnlega 
hluti sem snjallsímaklút og stuttermaboli og 
styrkja Neistann í leiðinni. Snjallsímaklúturinn 
kostar aðeins 500 kr. og stuttermabolurinn 
2500 kr. Pantanir í síma 8991823 eða 
á netfanginu neistinn@neistinn.is.

MINNINGARKORT

DAGATAL

Neistinn er styrktarfélag hjartveikra barna og aðstandenda þeirra. Starfsemin gengur 

bæði út á að veita þeim félagslegan stuðning og fjárhagslega styrki eftir mætti, þar sem 

langvinn veikindi koma oft verulega niður á fjárhagsafkomu heimilanna.

Fjáröflun er því stór þáttur í starfi Neistans og fer fram með ýmsum hætti. En 

hægt er að styrkja starfið beint með framlagi á reikning okkar í Landsbankanum. 

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

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

Verðið er aðeins 2000 krónur. Styrktarfélag hjartveikra barna

BOLIR OG KLÚTAR

Gott málefni þarfnast fjármagns
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Svo kom ágúst sem er einn af stærstu mánuðunum okkar 
þar sem við höldum árlega sumarhátið okkar og svo taka að-
standendur hjartabarna og jafnvel hjartabörnin sjálf sig til og 
reima á sig hlaupaskó og hópast í Reykjavíkurmaraþonið. Sum-
arhátíðin í ár var haldin 14. ágúst í Björnslundi. Stútfull dag-
skrá gerði daginn góðan þótt veðrið hafi ekki verið upp á sitt 
besta. Grillaðar pylsur voru á sínum stað og í ár buðum við líka 
upp á candy f loss. Blautur hoppukastali var á svæðinu en það 
stoppaði ekki andlitsmáluðu börnin í að hoppa og skoppa. Við 
fengum Sprengjugengið í heimsókn með tilraunir og ísgerð og 
BMX-brós komu og sýndu frábæra takta. Daginn enduðum við 
svo á að börnin fengu að lemja niður „piniada“ og fengu með 
sér heim glaðning.   

Reykjavíkurmaraþonið var svo viku seinna og hlupu um 
140 manns í ár og söfnuðu rúmum þremur milljónum fyrir fé-
lagið. Við gáfum öllum hlaupurum bol merktan Neistanum og 
gaman var að sjá alla hvítu bolina með Neistamerkinu þjóta um 
Reykjavíkurborg 20. ágúst.

Með lækkandi sól fórum við að huga að haust- og vetrar-
dagskránni okkar og við byrjuðum á fræðslukvöldi 21. septem-
ber þar sem Hilma Hólm hjartalæknir fjallaði um rannsókn á 
erfðum hjartagalla. Í október hittist unglingahópurinn okkar 
og gæddi sér á pizzu og svo var farið í pílukast. Okkar bráð-
skemmtilega spilakvöld, sem er fyrir foreldra hjartabarna og 
Guch-félagsmenn, var haldið í Síðumúla 6. nóvember. Rúm-
lega 30 manns mættu og spiluðu fram eftir kvöldi og allir fóru 
klyfjaðir vinningum heim eftir gott kvöld. Í desember er svo 
komið að árlega jólaballinu okkar sem verður að þessu sinni 
11. desember í safnaðarheimili Grensáskirkju og vonumst við 
eftir að sjá þig þar.

Ég vil færa öllum sem hafa stutt við bakið á okkur hjart-
anlegar þakkir, án ykkar værum við ekki hér.

Elín Eiríksdóttir
Formaður Neistans

ÁR BREYTINGA 
Miklar breytingar hafa verið í stjórn Neistans í ár. Fríða Björk 
Arnardóttir sem hefur verið formaður félagsins undanfarin 2 ár 
hætti í stjórn og er búin að starfa sem framkvæmdarstjóri síðan 
í febrúar. Félagsstarf Neistans hefur vaxið mikið á síðustu árum 
og ákveðið var að ráða starfsmann til að halda utan um dag-
legan rekstur. Fríða er búin að sinna þessu verkefni af miklum 
krafti og sanna það að þetta var löngu tímabær breyting. Við 
þökkum Fríðu fyrir frábært starf sem formaður og hlökkum til 
að sjá hana dafna sem framkvæmdarstjóri.

Á þessu ári yfirgáfu einnig miklir reynsluboltar stjórnina. 
Karl Roth, varaformaður, Olga María Hermannsdóttir, gjald-
keri og Ellý Ósk Erlingsdóttir ákváðu að stíga til hliðar og 
þökkum við þeim innilega fyrir vel unnin störf. Í stjórn komu 
fjórar ferskar konur tilbúnar í verkefnin framundan.

Nóg er búið að vera af viðburðum og og best að byrja á að 
segja frá stórafmæli Styrktarsjóðsins sem var haldið í leikstof-
unni á Barnaspítalanum 17.maí. Afar vel heppnaður dagur þar 
sem hjartalæknir og hjartabarn spiluðu saman nokkur lög, and-
litsmálun og blöðrur voru að sjálfsögðu á sínum stað og í lokin 
þá kom Ævar vísindamaður og gerði tilraunir með börnunum. 
Afmælisdagur Neistans var nokkrum dögum áður eða 9. maí 
og Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði bauð félagsmönnum að koma 
frítt í sund þennan dag.

Í júní var okkur boðið í aðra heimsókn, Húsdýragarðurinn 
opnaði garðinn fyrir félagsmenn Neistans þar sem ungir sem 
aldnir gátu notið samvista með dýrum og leiktækjum. Í júlí 
mánuði fór Sandra, varaformaður á landsmót hestamanna að 
Hólum í Hjaltadal. Þar var Neistanum veittur veglegur styrkur 
sem kemur sér vel í Styrktarsjóðnum. Einnig sendum við hóp 
af unglingum til Finnlands í norrænu sumarbúðirnar. Þessum 
10 unglinga hóp fylgdu hinir traustu fylgdarmenn okkar til 
margra ára, Jói og Guðrún.

PISTILL FORMANNS
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AFMÆLI FAGNAÐ Á BARNASPÍTALA HRINGSINS

VIÐBURÐIR

20 ára afmæli Styrktarsjóðs hjartveikra barna var haldið á 
leikstofu Barnaspítala Hringsins þriðjudaginn 17. maí. Boðið 
var upp á dýrindis afmælisköku og fjölbreytt skemmtiatriði. 
Hekla Roth hjartastelpa og Gunnlaugur Sigfússon hjarta-
læknir voru saman með glæsilegt tónlistaratriði þar sem 

Hekla spilaði á trompet og Gunnlaugur á gítar. Ævar  
vísindamaður kom og sýndi börnum jafnt sem fullorðnum  
vísindatilraunir og voru allir hugfangir af tilraunum hans. 
Anna Margrét hjartasystir sá um andlitsmálingu og stóð sig 
með prýði. Góð mæting var í afmælisveisluna og áttu allir 
góða stund saman. Neistinn, styrktarfélag hjartveikra barna 
óskar styrktarsjóði hjartveikra barna hjartanlega til hamingju 
með stórafmælið og gott samstarf síðustu 20 ár. 
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Á þessum tímamótum, þegar Styrktarsjóður hjartveikra barna 
hefur starfað í tvo áratugi, leitar hugurinn til allra þeirra sem 
notið hafa góðs af starfi sjóðsins. Flest barnanna sem sjóður-
inn hefur styrkt hafa blessunarlega náð góðri heilsu. Horfur 
eru síbatnandi með aukinni þekkingu á eðli hjartasjúkdóma 
og möguleikum á að grípa inn með skurðaðgerð ef þörf krefur.

LÍFIÐ FER ÚR SKORÐUM
Alvarlegur heilsubrestur barns setur líf fjölskyldunnar á annan 
endann. Allt annað hlýtur að víkja, öllum fyrri áformum er 
rutt frá. Þrátt fyrir skilning vinnuveitenda og hjálpfýsi vina og 
vandamanna, hefur þessi nýi veruleiki óhjákvæmilega í för með 
sér mikinn kostnað jafnframt tekjumissi og jafnvel atvinnu-
missi þegar fram í sækir. Við þessar aðstæður er ómetanlegt 
að eiga styrktarsjóð að og mega vænta fjárhagslegrar aðstoðar 
þegar mest á reynir.

Styrktarsjóður hjartveikra barna var stofnaður fyrir 20 
árum af fólki sem hefur sjálft staðið í þessum sporum og þekkir 
þörfina af eigin raun. Slíkri innsýn fylgir sannfæringarkraftur 
og eldmóður sem fá sjálfboðaliða til að leggja á sig mikla vinnu 
endurgjaldslaust til að bæta aðstæður annarra.

Það er eðli sjálfboðastarfa og góðgerðarfélaga. Svo margt 
í okkar samfélagi þrífst af því að fólk þekkir þörfina og veit 
manna best að málefnið er brýnt, en veit jafnframt að það kemst 
ekki á dagskrá hins opinbera. Það er ljóst að ef mæta á þessari 
þörf verða menn að gera það sjálfir. Þeir verða að taka ábyrgð-
ina í eigin hendur og láta þessar sömu hendur standa fram úr 
ermum, án þess að búast við annarri umbun en þeirri að sjá 
hugmyndir sínar verða að veruleika. Þetta er hinn mikilvægi 
heimur sjálfboðastarfsins.

NEISTINN
Styrktarsjóðurinn er hluti af Neistanum, styrktarfélagi 
hjartveikra barna. Neistinn er gott dæmi um líknarfélag sem 
innir ómetanlegt og fjölbreytt starf af hendi. Hann styður við 
hjartveik börn og fjölskyldur þeirra með fjölbreyttri fræðslu, lit-
ríku félagslífi fyrir börn og unglinga, fjárhagsstuðningi Styrkt-
arsjóðsins, og síðast en ekki síst með þeim sálræna stuðningi 
sem þeir einir geta veitt sem þekkja af eigin raun þann vanda 
sem við er að etja.

Neistinn hefur af lað alls þess fjár sem Styrktarsjóðurinn 
hefur haft til umráða. Tónninn var sleginn af miklum krafti 
strax í upphafi, þegar efnt var til landssöfnunar á Stöð 2 í sam-
vinnu við Bylgjuna, með dagskrá sem stóð í heilt kvöld. Þar 
komu fram bæði börn og foreldrar þeirra og ástvinir og snertu 

Guðrún Pétursdóttir

STYRKTARSJÓÐUR Í 20 ÁR!

PISTILL

svo við hjartastrengjum landsmanna, að símakerfi söfnunar-
innar hrundi aftur og aftur! Á einu kvöldi söfnuðust 27 millj-
ónir, sem fyrir 20 árum voru mun meira virði en í dag. Þetta 
var ómetanleg byrjun á góðu starfi og gerði Styrktarsjóðnum 
kleift að fara af stað með miklum krafti.

20 STYRKIR Á ÁRI
Á þessum 20 árum hafa verið veittir um 400 styrkir eða um 20 
á ári. Reynt er að sníða styrki sjóðsins að þörfum barnanna, sem 
auðvitað eru misjafnar. Sumum duga tiltölulega lítil inngrip 
meðan önnur þurfa að fara í aðgerð heima eða erlendis, og 
enn önnur í margar aðgerðir. Þótt miklar framfarir hafi orðið 
í lækningu hjartasjúkdóma á þessum 20 árum, hefur tíðni 
þeirra ekki minnkað og þörfin fyrir aðstoð Styrktarsjóðsins 
er söm.

Stjórn Styrktarsjóðs hjartveikra barna fagnar 20 ára afmæl-
inu og þakkar Neistanum og öllum velunnurunum fyrir stuðn-
ing þeirra. Án þeirra væri enginn Styrktarsjóður hjartveikra 
barna.

Mest af öllu óskar stjórnin öllum hjartabörnum ham-
ingju og góðrar heilsu. Megi Styrktarsjóður hjartveikra barna 
halda áfram góðu starfi í þágu þeirra og fjölskyldna þeirra um  
ókomin ár.

Guðrún Pétursdóttir
Formaður Styrktarsjóðs hjartveikra barna
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Eftir Hilmu Hólm hjartalækni

Þegar einstaklingur greinist með hjartagalla er yfirleitt ekki gerð leit að mögulegum erfðafræðilegum orsökum nema
ef um heilkenni er að ræða. Í þeim tilvikum sem leitin er gerð þá finnst orsök í erfðamenginu aðeins í minnihluta tilfella. 
Þrátt fyrir það bendir margt til þess að erfðir spili mikilvægt hlutverk í myndun hjartagalla. Hjartagallar eru algengir í 
ýmsum þekktum heilkennum sem orsakast af frávikum í litningafjölda eða galla í byggingu litninga auk þess sem fleiri 
en 50 gen hafa verið tengd hjartagöllum í mönnum. Leitin að erfðafræðilegum orsökum hjartagalla er snúin vegna þess 
að erfðamengið er stórt og f lókið og aðeins nýlega kom fram tækni sem leyfir nákvæma mælingu á því í heild sinni. 

UM ERFÐAFRÆÐI OG 
HJARTAGALLA

ERFÐABREYTILEIKI
Hvert erfðamengi telur þrjá milljarða basa og þegar erfðamengi 
tveggja einstaklinga eru borin saman finnst að jafnaði 0.1% 
munur eða munur á þremur milljónum basa. Dæmi um mun er 
að einn einstaklingur getur verið með basann A í sama sæti og 
annar er með basann G. Þetta nefnist erfðabreytileiki og A og 
G kallast samsætur (finnast í sama sæti í erfðamenginu í mis-
munandi fólki, til dæmis A í 80% einstaklinga og G í 20%). 
Þegar sjaldgæfari samsætan er mjög sjaldgæf þá er oft talað 
um stökkbreytingu en annars eru erfðabreytileiki og stökk-
breyting í raun sami hluturinn og yfirleitt er verið að vísa í 
samsætuna sem eykur líkur á sjúkdómi. Í dæminu hér að ofan 
gæti einstaklingurinn með samsætuna (erfðabreytileikann) G 
til dæmis verið í aukinni áhættu á að fá gat á milli hjartahólfa.

Erfðabreytileikar eru grunnurinn að fjölbreytileika fólks 
og ákvarða í samspili við umhverfið eiginleika eins og hæð en 

einnig sjúkdóma og áhættuþætti þeirra. Það getur verið erfitt 
að finna hvaða basi af þessum þremur milljónum gæti verið að 
valda hjartagalla í ákveðnum einstaklingi. Nú fyrst er slík leit 
þó orðin gerleg í kjölfar mikilla framfara á sviði erfðafræðirann-
sókna síðasta áratuginn og þróunin er mjög hröð. 

FLÓKIN LEIT
Það f lækir þó leit að erfðafræðilegum orsökum fæðingargalla 
og sjúkdóma að áhrif erfðabreytileika eru bæði mjög breytileg 
og að miklu leyti óþekkt. Sumir erfðabreytileikar virðast engin 
áhrif hafa eða í það minnsta engin þekkt eða mælanleg áhrif. 
Aðrir tengjast útliti okkar og eiginleikum en ekki sjúkdómum 
svo vitað sé. Dæmi um það eru erfðabreytileikar sem hafa áhrif 
á háralit eða lyktarskyn. Þá eru breytileikar sem hafa áhrif á 
myndun sjúkdóma og geta ýmist aukið líkur á sjúkdómum eða 
minnkað líkurnar. Það er til dæmis búið að finna f leiri en 70 
erfðabreytileika sem hafa áhrif á myndun háþrýstings og f leiri 
en 50 erfðabreytileika sem hafa áhrif á kransæðasjúkdóm. Að 
lokum eru erfðabreytileikar sem valda heilkennum þar sem 
áhrif koma fram í mörgum líffærum.

Stór bandarísk rannsókn sýndi nýlega að í allt að 20% 
tilfella af alvarlegum hjartagöllum er orsökin erfðabreyting 
í einstaklingnum sem finnst ekki í föður eða móður. Þessar 
nýju stökkbreytingar (de novo mutations) verða í einhverjum 
tilfellum til mjög snemma á fósturstigi. Þessi fundur er áhuga-
verður ekki síst í ljósi þess að þrátt fyrir að menn hafi löngum 
talið að ástæðu hjartagalla megi líklega oft finna í erfðaefn-
inu, þá eiga fæstir einstaklingar með hjartagalla náinn ættingja 
með hjartagalla. Einstaklingur sem er með nýja erfðabreytingu 
sem veldur hjartagalla er einmitt yfirleitt ekki með fjölskyldu-
sögu um hjartagalla en þó eru um 1% líkur á að systkini þessa 

RANNSÓKN

Hilma Hólm



Neistinn | 9

einstaklings fæðist einnig með erfða-
breytileikann og afkvæmi einstaklings-
ins hafa helmingslíkur á að fæðast með 
erfðabreytileikann.

Til að fæðingargalli eða sjúkdómur 
sem orsakast af erfðabreytileika komi 
fram þá nægir stundum að vera með eitt 
eintak af erfðabreytileikanum (kallast 
ríkjandi erfðir) en stundum er nauðsyn-
legt að vera með tvö eintök af erfða-
breytileikanum (víkjandi erfðir). Í seinna 
dæminu þarf einstaklingurinn að hafa 
fengið samsætuna sem veldur sjúkdómi 
frá báðum foreldrum. Til að f lækja málið 
enn frekar þá getur sami erfðabreytileik-
inn haft mismunandi áhrif í mismun-
andi einstaklingum, valdið engum eða 
vægum hjartagalla í einum en alvarlegum 
í öðrum (kallast breytileg sýnd og tján-
ing). Í slíkum tilfellum er gjarnan engin 
fjölskyldusaga um hjartagalla eða þá að 
nokkrir einstaklingar í fjölskyldunni eru 
með hjartagalla en sumir eru svo vægir 
að þeim hefur ekki verið gefinn gaumur. 
Börn með hjartagalla af völdum víkjandi 
erfða eru yfirleitt ekki með fjölskyldusögu 

um hjartagalla nema hvað varðar systkini 
en 25% líkur eru á að systkini séu einnig 
með tvö eintök af erfðabreytileikanum og 
í áhættu á að fá gallann. 

RANNSÓKNIR Á ÍSLANDI
Víða um heim er núna verið að gera stórar 
og góðar rannsóknir á erfðafræðilegum 
orsökum hjartagalla og þekkingunni 
f leygir hratt fram. Við hjá Íslenskri 
erfðagreiningu erum að byrja að rann-
saka hjartagalla í samstarfi við barna-
hjartalækna hérlendis og vonumst til að 
geta varpað ljósi á orsakir hjartagalla á Ís-
landi. Við höfum þegar gert nokkrar upp-
götvanir sem tengjast hjartasjúkdómum 
í börnum og ungu fólki. Við fundum að 
erfðabreytileiki í geninu MYH6 veldur 
20% ósæðarþrengsla á Íslandi og einnig 
að einstaklingar sem eru með tvö eintök 
af ákveðnum erfðabreytileika í geninu 
MYL4 fá allir sjúkdóminn gáttatif ungir. 
Gáttatif er sjúkdómur sem greinist yfir-
leitt í eldra fólki en einstaklingar sem eru 
með tvö eintök af þessum erfðabreytileika 
geta greinst með gáttatif á unglingsaldri. 

Þá höfum við greint stökkbreytingar sem 
valda bæði hjartagöllum og alvarlegum 
hjartavöðvasjúkdómi.

En hver er ávinningur þess að þekkja 
erfðafræðilegar orsakir hjartagalla? 
Aukin þekking á orsökum hjartagalla eins 
og annarra fæðingargalla og sjúkdóma er 
undirstaða þess að skilja myndun sjúk-
dómsins betur, tengda sjúkdóma, fylgi-
kvilla og horfur. Sem dæmi þá getur sami 
sjúkdómurinn þróast á mjög mismunandi 
vegu í tveimur einstaklingum þegar or-
sökin er ekki sami erfðabreytileikinn. 
Slík þekking er gagnleg þegar ráðgjöf 
er veitt varðandi eftirfylgd og meðferð. 
Þá er vitneskja um undirliggjandi erfða-
breytileika forsenda þess að vel megi meta 
líkur á að systkini eða afkvæmi fái einnig 
hjartagalla. Að lokum er aukinn skiln-
ingur á þróun hjartagalla upphafið að 
þróun nýrra meðferðamöguleika en mik-
ilvægt er að gera sér grein fyrir að áratugir 
geta liðið frá uppgötvun erfðafræðilegra 
orsaka þar til nýjar meðferðir verða til.

Á fræðslufundi hjá Neistanum
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Þann 1. september veitti ISAVIA 
styrki úr samfélagssjóði sínum, en 
fyrirtækið hefur á síðustu árum 
látið til sín taka í samfélagsmálum 
landsins og styrkt fjöldamörg góð 
verkefni. Að þessu sinni var Neistinn 
með styrkþega og fékk úthlutað 
200.000 krónum til stuðnings 
þátttöku í Norrænu sumarbúðunum.

Hjartans þakkir ISAVIA.

ISAVIA styrkir
Norrænar sumarbúðir

STYRKIR

Hjólað fyrir Neistann
„Hjólað fyrir Neistann“ kallaðist lokaverkefni þriggja 
stelpna úr 10. bekk Réttarholtsskóla sem í maí síðastliðnum 
lögðu upp í 24 klukkustunda hjólaferðalag til að safna 
áheitum fyrir Neistann. Þær hjóluðu alls 285 km og 
söfnuðu 145.500 krónum. Þær gerðu myndband úr 
ferðinni og gáfu okkur einnig eintak af bók sem fjallar 
um ferðalagið í orði og myndum. Myndbandið má sjá 
í fréttadálknum á heimasíðu okkar, neistinn.is.

Neistinn þakkar þessum metnaðarfullu stelpum 
hjartanlega fyrir styrkinn og óskar þeim góðs gengis í 
framtíðinni. Peningarnir munu svo sannarlega nýtast vel!

Hjólakempurnar Katarína Eik Sigurðardóttir, 
Hlín Eiríksdóttir og Ólöf Jóna Marinósdóttir.

Á myndinni má sjá fulltrúa ISAVIA ásamt fulltrúum styrkþega. Þriðja frá vinstri  
er Sandra Valsdóttir, sem veitti styrknum viðtöku fyrir hönd Neistans. 

Oddfellowkonur
 styrkja Neistann

Í ár veittu Oddfellowkonur úr stúkunni Elísabetu 
í Hafnarfirði Neistanum veglegan styrk. Við sendum 

þeim hjartans þakkir fyrir stuðninginn.

Hjálparhellur

Grétar Hermannsson 
eyrnalokkasmiður.

Askur Yggdrasils í eyrnalokkum
Helgina 16. - 19. júní fór fram hin árlega víkingahátíð við 
Fjörnukrána í Hafnarfirði. Mikið fjölmenni var á staðnum frá 
hinum ýmsu löndum og landshornum, sem sýndi og seldi  
handverk, kynnti forna víkingasiði, leiki og bardaga og  
skemmti sér saman.

Grétar Hermannsson, víkingur með meiru, búsettur í  
Svíþjóð, ákvað að styðja Neistann með sölu á eyrnalokkum 
með lífstrénu Askur Yggdrasils. Söfnuðust alls tæpar 
64 þúsund krónur til handa Neistanum.

En þar með er ekki öll sagan sögð, því Gunnar ákvað að gefa 
Neistanum þá eyrnalokka sem eftir urðu, og er hægt að kaupa  
þá í gegnum Söndru Valsdóttur, varaformann Neistans, með því  
að senda henni skilaboð á fésbókinni. Parið kostar 1.500 kr.

Hjartans þakkir Grétar!

Eins og sjá má 
eru eyrnalokkar 
Grétars hin 
fegursta smíði.

Elín Eiríksdóttir formaður og Fríða Björk Arnardóttir 
framkvæmdastjóri Neistans veita styrknum viðtöku úr hendi 

Guðrúnar Ólafsdóttur frá Oddfellow.
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Reykjavík
A. Margeirsson ehf
Admon ehf
Aðalmálun ehf
Aðalvík ehf
Almerking ehf
Arctic Rafting
ARGOS ehf, Arkitektastofa 
   Grétars og Stefáns
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Athygli ehf
Augað gleraugnaverslun
Auglýsingastofan ENNEMM
Aurum
Aurum Lífstíll
ÁM-ferðir ehf
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
ÁTVR Vínbúðir
B. Ingvarsson ehf
Balletskóli Sigríðar Ármann ehf
Barnatannlæknastofan ehf
Bending 1 ehf
Berserkir ehf
Betra púst ehf
Bifreiðaverkstæði Grafarvogs ehf 
   - s: 577 4477
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Birtingahúsið ehf
Bílamálun Halldórs Þ 
Nikulássonar
Bílanaust ehf
Bílasmiðurinn hf
Bílastjarnan
BK eignir ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðja Reykjavíkur
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Blómagallerí ehf

Boozt bar N1 - Borgartúni, 
Ártúnshöfða, Hringbraut
Borg fasteignasala ehf
Borgarpylsur
Bólstrarinn ehf
Bón og þvottastöðin ehf
Brauðhúsið ehf
Brúskur, hársnyrtistofa
    - s: 587 7900
Búálfurinn sportbar ehf
Búseti svf
Byggingafélagið Þumall ehf
Byggingarfélag Gylfa  
   og Gunnars ehf
Calco ehf
Capital Inn
CATO Lögmenn ehf
Comfort Snyrtistofa ehf
Curvy.is - tískuverslun
Danfoss hf
Danica sjávarafurðir ehf
Dansport ehf
Dómkirkjan í Reykjavík
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf
E.T. hf
Eðalklæði ehf
Efling stéttarfélag
Egill Jónsson ehf
Eignamiðlunin ehf
Eignaumsjón hf
Eirvík-heimilistæki ehf
Fasteignakaup ehf
Fasteignasalan Akur ehf
Felgur smiðja ehf
Ferill ehf, verkfræðistofa
Félag íslenskra 
hjúkrunarfræðinga
Fjarvirkni slf
Fótaaðgerðastofan frískir fætur
Fríkirkjan í Reykjavík

Fulltingi slf
Gallerí Fold
Garðasteinn ehf
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gilbert úrsmiður
   - www.jswatch.com
Gjögur hf
GLÁMA-KÍM arkitektar
Gleraugnabúðin í Mjódd
Glóey ehf
Gólflagnir ehf
Grettir Guesthouse ehf
Gróðrarstöðin Mörk
Guðmundur Arason ehf, 
   smíðajárn
Gullkistan skrautgripaverslun
   - www.thjodbuningasilfur.is
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
Hagi ehf - Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar
Hampiðjan hf
Handpoint ehf
Harald og Sigurður ehf
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar ehf
Heimsferðir ehf
Helgason og Co ehf
Heyrnar og talmeinastöð Íslands
Hirzlan ehf
Hitastýring hf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá Jóa Fel, brauð og kökulist
Hjólastillingar ehf
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan
Hókus Pókus ehf
Hópferðarþjónusta Reykjavík ehf
Hótel Frón ehf

Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hreyfill
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Hugmót ehf
Höfðabílar ehf
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
Intellecta ehf
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Ísfrost ehf
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenski barinn ehf
Ísmar ehf
Ísold ehf
Jarðafl ehf
Járn og gler ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K·R·S·T Lögmenn
Kjaran ehf
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klettur - Skipaafgreiðla ehf
KOM almannatengsl
Kortaþjónustan hf
Kvikk Þjónustan ehf
Kælitækni ehf
Landsnet hf - www.landsnet.is
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lásaþjónustan ehf
Láshúsið ehf
Le Bistro,  
   franskur bistro & vínbar
Lifandi vísindi
Litamálun ehf
Litla jólabúðin
Lífland og Kornax
Local - www.localsalad.is
Lyfjaver ehf

Styrkur í minningu hestamanns
Þann 2. júlí var Neistanum og Krafti, stuðningsfélagi 

fyrir ungt fólk með krabbamein og aðstandendur, boðið 
á Landsmót hestamanna í blíðskaparveðri á Hólum í 
Hjaltadal. Tilefnið var afhending styrks sem Aurora 

velgerðarsjóður og Hrossarækt stóðu fyrir í minningu 
Einars Öders, hestamanns. Styrkurinn var rúmlega 7 

milljónir króna og skiptist jafnt á milli Neistans og Krafts.

Frá vinstri: Snorri Kristjánsson og Magnús Benediktsson frá Hrossarækt 
ehf., þá mæðgurnar Svanhvít Kristjánsdóttir og Dagmar Öder, Sandra 

Valsdóttir frá Neistanum, Berglind Jónsdóttir og Ragnheiður Davíðsdóttir 
frá Krafti og Hulda G. Geirsdóttir frá Hrossarækt ehf.

NEISTINN ÞAKKAR FYRIR STUÐNINGINN
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Viðtal: Páll Kristinn Pálsson

Tónlistarkennararnir og hjónin Rut Berg Guðmundsdóttir og Daníel Friðjónsson 
ættleiddu á síðasta ári stúlku frá Kína sem fæðst hafði með hjartagalla. Óvenjulegt í sjálfu sér, 

enn óvenjulegra vegna þess að Rut Berg hafði sjálf fæðst með hjartagalla.

Fyrrum hjartabarn
ættleiðir hjartabarn

„Ég fæddist 1985 með þann hjartagalla sem kallast Ferna 
Fallots,“ sagði Rut þegar ég hitti hana á dögunum til að heyra 
meira um sögu þeirra. „Eins og nafnið bendir til þýðir það að 
fjórir hlutar hjartans séu óeðlilegir, það er að segja stórt op 
milli slegla, ósæð sem situr beint yfir sleglaskilum, þrengsli í 
eða rétt undir lungnaslagæðarloku og óvenjulega þykkan hægri 
slegil. Ég fór tveggja ára gömul í hjartaaðgerð í London þar 
sem þessir gallar voru lagfæðir. Og ég held að á þeim tíma hafi 
verið talið í lagi að fórna dálitlu af lungnaslagæðinni og hún 
gerð víðari þannig að lokan við hana læki alltaf smávegis. Það 
reyndist þó þurfa að laga seinna meira og ég fór aftur í aðgerð 
2013. Þá var ég orðin 28 ára gömul, fór til Lundar í Svíþjóð 
og þar var þetta lagað alveg. Maður sér það svona eftir á að ég 
var þá lengi búin að vera í slæmu formi, alltaf móð eftir litla 
áreynslu og svo framvegis.“ 

Hvernig hafði þér vegnað sem krakka með hjartagalla, 
gastu verið í leikfimi í skólanum og þess háttar?

„Nei, ég var aldrei í leikfimi eða öðrum íþróttum sem 
krakki. En ég var í tónlistarskóla frá því ég var fimm ára og 

þegar bekkjarfélagarnir fóru í leikfimi eða sund þá fékk ég 
labba niður í tónlistarskóla í tíma og mætti svo aftur í skólann 
þegar hin komu aftur úr leikfiminni. Það var þannig alltaf 
tekið tillit til mín.“

Og hvernig fannst þér það?
„Mér fannst það fínt. Ég upplifði það ekki þannig að ég 

væri svo mikið öðruvísi en hinir krakkarnir, þeir létu mig ekki 
finna fyrir því. Þau vissu alltaf út af hverju þetta var svona, 
það var rætt í skólanum og ég varð aldrei fyrir einelti eða neinu 
slíku vegna þessa.“

Var þá hjartagallinn aldrei neitt vandamál fyrir þig í 
uppvextinum?

„Nei, það truflaði mig eiginlega aldrei. Þegar ég fór í fram-
haldsskóla var ekki lengur hægt að sleppa leikfimi eins og í 
grunnskólanum en þá var ég með leikfimikennara sem bauð 
upp á ýmsa möguleika í líkamsræktinni, til dæmis gönguferðir 
utanhúss. Þannig að í stað þess að hoppa í leikfimisalnum fór 
ég út og labbaði. Þetta var val og það voru f leiri en ég sem 
gerðu þetta svona.“

Þannig að þegar þú lítur til baka finnst þér þá meðfæddi 
hjartagallinn ekki hafa gert þér lífið svo erfitt?

„Nei, ekki mikið, það var helst þegar bekkurinn fór í 
gönguferðir og svona, þá var ég alltaf seinust, móð og þrek-
lítil. Þau stoppuðu kannski og biðu eftir mér þegar ég hafði 
helst hressilega úr lestinni en byrjuðu svo aftur að labba þegar 
ég náði þeim, þannig að ég gat aldrei hvílst á slíkum ferðum.“ 
Rut hlær þegar hún rifjar þetta upp. „En ég hugsaði aldrei um 
að ég væri með hjartagalla þegar ég var lítil. Og eins og ég segi 
þá upplifði ég aldrei að ég væri mikið öðruvísi en hin.“

Hvernig gekk þér í námi?
„Mér gekk alltaf vel í skólanum og var frekar á undan hinum 

í bekknum hvað námið varðaði en hitt.“ 

Rut Berg á sjúkrahúsinu í London, vorið 1987.
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Hvernig kom það svo til að þú og þinn 
maður ákveðið að ættleiða barn?

„Ég vissi alla tíð að ég gæti ekki eign-
ast barn. Og maðurinn minn vissi það 
líka mjög f ljótlega eftir að við byrjuðum 
saman. Ég bara fæddist þannig að ég get 
ekki gengið með barn. Hróðmar Helga-
son hjartalæknirinn minn sagði mér 
einhvern tíma að það væri viss prósenta 
kvenna sem fæðast með Fernu Fallots 
sem gætu ekki gengið með barn, því það 
vantaði hluta af leginu.“

Hvernig gekk ættleiðingin svo fyrir 
sig?

„Þegar við fórum að skoða málið 
byrjuðum við á fara á fund hjá Íslenskri 
ættleiðingu. Við ákváðum strax að við 
vildum ættleiða erlendis frá, en okkur 
þótti margt auðveldara við það ferli allt, 
heldur en að taka að okkur barn í fóstur á 
Íslandi. Enda þekkjum við nokkur dæmi 
þess í kring um okkur að fólk hefur ætt-
leitt erlendis frá og það hefur gengið mjög 
vel. Það var því ofar í okkar huga.

Við höfðum skoðað heimasíðu Ís-
lenskrar ættleiðingar og vissum hvaða 
lönd kæmu til greina að fá að ættleiða 
börn frá. Athygli okkar beindist f ljótlega 
að Kína en þar eru tvenns konar biðlistar 
í gangi, annars vegar heilbrigð börn og 
hins vegar börn með skilgreindar þarfir. 
Og þarfirnar geta verið alls konar, allt 
frá fjölfötlun yfir í að þurfa að fá gler-
augu. Hjá Íslenskri ættleiðingu hefur 
Gestur Pálsson barnalæknir aðstoðað 
væntanlega kjörforeldra við að gera sér 
grein fyrir hinum ýmsu sérþörfum sem 
börnin geta verið með, farið með þeim í 
gegnum allt ferlið. 

Þrátt fyrir minn meðfædda hjarta-
galla var ég alveg opin fyrir því að ættleiða 
barn með sérþörf. Þetta byrjaði þannig að 
við fengum lista þar sem við merktum við 
í hvað við treystum okkur varðandi sér-
þarfir barnsins. Á listanum voru ýmsir 
meðfæddir hjartagallar, til dæmis Ferna 
Fallots, en Gestur réð okkur eindregið 
frá því að hafa það sem valmöguleika. 

Hann taldi það geta orðið alltof erfitt, 
þrátt fyrir að þetta væri gallinn sem ég var 
með, en hans rök fyrir því voru að þegar 
maður ættleiðir frá Kína er viss hætta á að 
barnið sé í verra ástandi en maður hefur 
gert sér í hugarlund og börn með Fernu 
Fallots geta átt í talsverðum erfiðleikum 
þótt ég hefði ekki lent í því. Það gæti því 
verið áhættusamt að ferðast með barnið 
yfir hálfan hnöttinn til að komast heim 
til Íslands.“

En hvernig fer þá valið fram?
„Ja, það er nú ekki hægt að segja að 

þetta sé val. En þetta gerist þannig að 
annað slagið eru birtir listar yfir börn sem 
þurfa foreldra. Ættleiðingarskrifstofan 
vaktar þessa lista og þarf að vera snögg að 
sjá hvort eitthvað af þeim börnum passi 
saman við þær skilgreindu þarfir sem 
væntanlegir foreldrar hafa merkt við og 
treysta sér í. Skrifstofan parar svo börnin 
saman við foreldra. Stundum getur þetta 
tekið nokkurn tíma, en í okkar tilfelli 
vorum við aðeins 45 daga á þessum 

Mæðgur úti í Lundi í maí 2016
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biðlista uns við höfðum verið pöruð við 
stelpuna okkar. Það var bara hringt og 
okkur boðið að skoða upplýsingar um 
þetta tiltekna barn. Við fengum gögnin 
og urðum að svara innan 72 klukku-
tíma hvort við treystum okkur í þetta 
eða ekki.“ 

Fannst ykkur það of stuttur tími?
„Nei, það var allt í góðu. Við fengum 

líka aðstoð, Gestur ræddi við okkur, hann 
hafði verið búinn að skoða skýrsluna um 
barnið áður en við fengum að sjá hana. 
Hefði hann á því stigi talið áhættuna of 
mikla hefði okkur aldrei verið boðið að 
taka stúlkuna að okkur. Stundum þarf að 
óska eftir viðbótarupplýsingum, en við 
vorum mjög heppin hvað það varðar að 
allar skýrslur um hana voru nýlegar og 
virtust ítarlegar og áreiðanlegar. Hún var 
með gat á milli slegla og svo sem ekkert 
annað. Við vorum því í rauninni f ljót að 
ákveða okkur. Við fengum strax að sjá 
myndir af henni og við vissum þá strax að 
þetta væri dóttir okkar. Þetta var í raun-
inni bara skrifað í skýin.“

Hvað leið svo langur tími uns þið 
hittuð hana?

„Við vorum pöruð við hana 14. apríl 
2015 og fengum hana í hendurnar 31. 
maí, þannig að þetta var um einn og 
hálfur mánuður. Hún varð svo eins árs 
14. júní.“

Ísold Lílý í ágúst 2015.

Daníel og Lílý í Kína vorið 2015.

Þurftuð þið ekki að sækja hana til 
Kína? 

„Jú, við f lugum til Peking og fórum 
þar í gegnum ákveðið prógramm. 
Við vorum á fimm stjörnu hótelum í 
þessari ferð, fengum leiðsögumann, bíl-
stjóra og það var passað mjög vel upp á 
okkur og við leidd í gegnum ferlið. Við 
þurftum varla að hugsa um neitt sjálf. 
Tengdapabbi minn var líka með í för 
okkur til halds og trausts og sá um alls-
konar praktíska og nauðsynlega hluti svo 
við gætum einbeitt okkur eingöngu að 
dóttur okkar. Við byrjuðum á að dvelja 
tvo daga í Peking, þar sem leiðsögumað-
urinn sýndi okkur helstu staðina, svo sem 
Kínamúrinn, Torg hins himneska friðar 
og f leiri. Hugsunin með því er að kynna 
okkur arf leifð dóttur okkar þannig að við 
getum sagt henni seinna meir eitthvað 
um hvaðan hún kemur. Svo fórum við í 
þriggja tíma innanlandsflug til borgar-
innar þar sem við hittum hana, sem er 
í Suður-Kína. Við hittum ekki líffræði-
lega foreldra hennar, vitum í rauninni 
ekki hverjir þeir eru, en það voru starfs-
menn barnaheimilisins sem hún dvaldi 
á sem komu með hana á hótelið okkar.“ 

Þekktuð þið hana strax af 
myndunum? 

„Já, við vissum alveg hvernig hún 
leit út. Hún hafði verið með mikið hár 
á myndunum en þegar við sóttum hana 
var búið að raka það allt af. Við vissum 
aldrei af hverju það var gert. Og þótt 
hún væri ellefu mánaða gömul leit hún 
út eins og fjögurra til fimm mánaða 
gamalt barn, sem stafaði að hluta til 
vegna hjartagallans en einnig að tals-
verðu leyti hvernig næringu hún hafði 
fengið. Við vitum ekki alveg hvernig það 
var á barnaheimilinu, en við höldum að 
hún hafi mikið verið bara látin liggja í 
rúminu. Hún var þannig til dæmis ekki 
farin að sitja, heldur lá bara. Svo þegar 
við vorum komin með hana heim til Ís-
lands þurfti hún að læra að sitja, skríða 
og svo framvegis. 

Þetta var allt saman stórkostlegt fyrir 
okkur tilfinningalega. Við höfðum strax 

hrifist af henni þegar við sáum mynd-
irnar, fundið foreldratilfinninguna. Það 
er varla hægt að lýsa þessu með orðum, 
þetta var svo mikið ævintýri allt saman 
fyrir okkur. Við vorum í viku þarna í 
borginni, sem heitir Fuzhou, áður en við 
f lugum með hana til Peking, vorum þar 
í þrjá daga, meðan verið var að ganga frá 
vegabréfi fyrir hana og f leira í þeim dúr. 
Flugum síðan í gegnum Helsinki í Finn-
landi hingað til Íslands. Allt ferðalagið 
gekk mjög vel, þrátt fyrir að hún fengi 
einhverja hitavellu í Peking og svæfi nán-
ast ekkert í f luginu alla leið til Íslands. En 
um leið og maður gekk inn í Icelandair-
vélina í Helsinki þá var maður kominn 
heim. Þetta var í byrjun júní 2015.“

Hvernig hefur gengið síðan?
„Stúlkan fékk nafnið Ísold Lílý og er 

núna orðin rúmlega tveggja ára gömul. 
Allt hefur gengið rosalega vel, hún var 
f ljót að taka við sér á öllum sviðum. Eins 
og ég er hún undir eftirliti Hróðmars 
Helgasonar barnahjartalæknis. Til að 
byrja með var hún semsagt langt á eftir í 
getu miðað við aldur en er núna eins og 
hvert annað tveggja ára barn.“ 



Neistinn | 15

Ísold Lílý á leiðinni á leikskólann 2016.

Gylti kötturinn - Austurstræti 8-10 -- sími: 534-0005

Jólavesti: 2500 kr
   Jólapeysur: 3500 kr
Jólavesti: 2500 kr
   Jólapeysur: 3500 kr
Jólavesti: 2500 kr
   Jólapeysur: 3500 kr

Hvað með hjartagallann?
„Já, hún var með opið á milli slegla og rétt áður en við komum að sækja 

hana hafði verið f logið með hana til Shanghai þar sem hún átti að gangast 
undir aðgerð til að laga gallann. Hún fékk þá hita og það þurfti að fresta 
aðgerðinni, sem við teljum mikla heppni. Þegar við komum svo með hana 
heim og hittum Hróðmar vildi hann bíða með aðgerð, leyfa henni að jafna sig 
vel, ná kröftum, stækka og dafna. Við fórum með hana í aðgerð til Lundar 
í maí síðastliðnum, eða tæpu ári eftir að við komum heim með hana. Sú að-
gerð gekk mjög vel í alla staði. Mamma mín og Bjarki bróðir minn fóru með 
okkur til Lundar. Það var rosalega gott að hafa þau með.“

En það er ljóst að þetta hefur verið býsna erfiður tími hjá ykkur hjónum …
„Já, þetta hefur verið heilmikill rússíbani ef svo má að orði komast. 

Núna erum við hins vegar komin með þetta allt saman í fínan farveg. Ég 
var heima með hana í rúmlega eitt ár. Ég er tónlistarkennari og var búin að 
klára skólaárið þegar við fórum út að sækja Lílý og komin í sumarfrí. Ég 
tók svo fæðingarorlofið mitt frá ágúst 2015 til ágústs síðastliðins og byrjaði 
þá að kenna aftur. Um svipað leyti byrjaði Lílý á leikskóla svo þetta gat ekki 
smollið betur saman.“ 

Hvernig horfirðu þá núna fram á veginn?
„Okkur hjónunum líður vel, Ísold Lílý líður vel og líkar vel við sig á 

leikskólanum með hinum krökkunum. Hún er hress og kát og framtíðin 
lítur mjög vel út!“
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Fundurinn hófst á heimsókn í höf-
uðstöðvar dönsku samtakanna sem er 
staðsett í Kaupmannahöfn og fengum 
við góða kynningu á doktorsverkefni 
Mariu Kofod sem fjallar um „líf barna 
með meðfædda hjartagalla og fjölskyldur 
þeirra“.

Anja Bech Andersen fulltrúi frá 
dönsku hjartasamtökunum kynnti stöðu 
þeirra og yfirvofandi breytingar innan 
samtakanna. Í kjölfarið kynntu allir þátt-
takendur fundarins sig og sögðu stuttlega 
frá því sem er að gerast í sínu landi, hver 
þeirra staða er innan hjartasamtakanna 
og hversu lengi þau hefðu starfað innan 
þeirra. Almenn ánægja er með norður-
landasamstarfið og mikilvægt er að hafa 
þennan vettvang til að deila reynslu sinni 
og læra af öðrum. 

ÍÞRÓTTAIÐKUN OG
SJÁLFBOÐASTARF FORELDRA
Tveir fyrirlesarar voru með erindi á 
fundinum. Susanne Glasius fjallaði 
um börn með meðfædda hjartagalla 
og íþróttaiðkun. Susanne sagði frá 
áhugaverðu verkefni sem er í gangi í 
Danmörku, sundnámskeiðum fyrir 
börn með meðfædda hjartagalla. 
Ákveðið var að fara í þetta verkefni eftir 
að spurningalisti var sendur til foreldra 

VIÐBURÐIR

Samantekt: Fríða Björk Arnardóttir

Hinn árlegi Norðurlandafundur barnahjartasamtaka var haldinn 28. – 30. október síðastliðinn í 
Kaupmannahöfn í Danmörku. Tveir til fjórir fulltrúar frá hverju Norðurlandanna sækja fundinn 
og mættu fulltrúar frá Danmörku, Svíþjóð, Íslandi, Finnlandi og Noregi. Fyrir Íslands hönd sátu 
fundinn Elín Eiríksdóttir formaður Neistans, Fríða Björk Arnardóttir framkvæmdastjóri Neistans 
og Guðrún Bergmann Franzdóttir, fararstjóri unglingahóps félagsins.

NORÐURLANDAFUNDURINN 2016

barna með meðfædda hjartagalla 
og kom þar í ljós að þörf væri fyrir 
íþróttanámskeið fyrir þennan hóp. Börn 
með meðfædda hjartagalla eru líklegri 
til að hætta í íþróttum þar sem þau hafa 
ekki sama þrek og jafnaldrar þeirra. Með 
þessu sundnámskeiði eru þau jafningjar 
og fá tækifæri til að bæta sig og sanna. 
Mikil ánægja er á meðal barnanna og 
foreldra þeirra með þessa þróun.

Helle Meinhardt fjallaði um 
sjálfboðastarf foreldra innan samtakanna 
og hvernig foreldrar geta orðið ráðgjafar 
fyrir aðra foreldra sem eignast barn með 

hjartagalla. Þetta verkefni var stofnað 
fyrir 12 árum af þremur hjartamömmum 
og hefur þróast síðustu ár og fá foreldrar 
sem vilja taka þátt í þessu verkefni 
góða þjálfun í jafningjafræðslu o.f l. frá 
dönsku hjartasamtökunum.

GUCH OG SUMARBÚÐIR
Mikil og góð umræða fór fram um hvað 
gerist þegar hjartabarn verður 18 ára 
og hættir í umsjón barnahjartalæknis. 
Greinilega misjafnt hvernig staðið er að 
þessum breytingum í hverju landi fyrir 
sig og allir virtust vera ánægðir með 

Elín, Fríða og Guðrún
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Aldrei hafa jafn margir hlaupið fyrir 
Neistann í Reykjavíkurmaraþoninu 
og í ár. Alls hlupu 139 hlauparar, 6 
hlaupahópar og 1 hópur sem tók þátt 
í boðhlaupi. BROS styrkti okkur með 
lógói sínu á hluapabolunum. Metfé 
safnaðist, eða um 3.3 milljónir 
sem munu renna í Styrkarsjóð 
hjartveikra barna.

Hlauparar okkar voru ekki 
einir í harkinu því Neistafólk og 
vinir söfnuðust saman yfir kakói og 
kleinum við hlaupabrautina hjá JL-
húsinu og hvöttu sína menn. Skemmtu 
sér allir konunglega, hlauparar og 
hvetjarar. Ekki spurning að þetta 
verður enn magnaðra á næsta ári!

MARAÞONMET 
ÁR EFTIR ÁR

Sumir tóku heilt maraþon 
fyrir ákveðna einstaklinga 
eins og hann Eggert 
Þorsteinsson sem hljóp fyrir 
Maríu Dís.

sitt. Á Íslandi halda okkar hjartalæknar 
áfram að fylgja sínum hjartabörnum 
áfram í góðu samstarfi við landsspítal-
ann og leggja þeir mikinn metnað í að 
veita einstaklingum sem eru komnir yfir 
18 ára aldur gott eftirlit.

Katja Laine frá Finnlandi gaf skýrslu 
um unglingasumarbúðir ársins, en þær 
fóru að þessu sinni fram í Finnlandi í júlí. 
Kynntir voru reikningar og fjárhagsleg 
útkomu þeirra og sagt var frá gangi mála. 
Auk þess kynnti hún niðurstöður úr mati 
þátttakenda. Mikil ánægja var með dag-
skrána sem var fjölbreytt og líf leg og vel 
að öllu staðið. Þá fengum við kynningu 
á sumarbúðum næsta árs en þær verða 
haldnar í Noregi. Allar aðstæður þar 
bjóða greinilega upp á góðar búðir enn 
og aftur. 

Fulltrúar norrænu 
barnahjartasamtakanna
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Frábært í Finnlandi

NORRÆNU SUMAR- 
BÚÐIRNAR 2016

Á næsta ári verða norrænu sumarbúðirnar haldnar í 
Noregi, vikuna 20. – 27. júlí. Og eins og áður kom-
ast með okkur tíu unglingar á aldrinum 14-18 ára, 
eða þeir sem eru fæddir á árunum 1999 – 2003. Við 
ítrekum að þeir krakkar ganga fyrir sem hafa ekki 
farið í búðirnar áður. Ef ykkur vantar nánari upplýs-
ingar um búðirnar skulið þið endilega hafa samband 
við Guðrúnu fararstjóra í síma 552 5744. Þið sækið 
um með því að senda póst á neistinn@neistinn.is og 
fáið svo sent til ykkar umsóknareyðublað. 

Norrænar sumarbúðir hjartveikra unglinga voru í ár  
haldnar í júlímánuði og átti Neistinn þar tólf fulltrúa,  
tíu hjartveika unglinga á aldrinum 14-18 ára og tvo 
fararstjóra. Að þessu sinni vorum við í Tampere í Finnlandi, 
en Norðurlöndin skiptast á um að halda búðirnar. Í fyrra voru 
þær í Danmörku, næstur er Noregur, þá Svíþjóð og svo Ísland 
2019 og þá verður það í þriðja skiptið sem við höldum búðirnar. 
Þær hafa verið starfrækar allt frá 1985 en Ísland tók fyrst þátt í 
þeim 2005.

Eins og alltaf voru sumarbúðirnar í Finnlandi alveg frábærar. 
Mikið leikið, spjallað, hlegið og skemmt sér. Það var farið í skemmtigarð, 
verslunarferð, f ljótandi sauna, á kajak, jetsky og margt f leira skemmtilegt. Það 
er yndislegt að sjá hvað unglingarnir blómstra í þessum búðum. Flest þekkjast ekki neitt áður en eignast svo þarna vini til 
frambúðar. Kveðjustundin eftir samveruna þessa viku er ávallt erfið, en við  vitum að þau eru öll þakklát fyrir að fá að kynnast 
krökkum í sömu stöðu og hafa farið í gegnum svipuð veikindi og þau.

Fyrir okkur fararstjórana er þetta einnig óleymanlegur tími. Við erum þakklát fyrir fá þau öll inn í líf okkar og sjá þau 
eignast svona marga nýja vini og njóta lífsins til fulls.

Hjartans kveðjur,
Guðrún Bergmann og Jóhannes Geir. TIL NOREGS 2017

UMSÓKNAR-
FRESTUR

RENNUR ÚT
30. JANÚAR

2017
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Læknasetrið ehf
Lögfræðistofa Reykjavíkur ehf
Lögmenn Höfðabakka ehf
Lögskil ehf
Löndun ehf
Magnús og Steingrímur ehf
Margt smátt ehf
Markó partners ehf
Matthías ehf
Málarasmiðjan ehf
MB bílar
MD vélar ehf - www.mdvelar.is
Merlo Seafood
Mobilitus ehf
MS Armann skipamiðlun ehf
N 32 ehf
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
Netbókhald.is ehf
Nostra ræstingar ehf
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Nýtt Skil slf
Opin kerfi ehf
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ósal ehf
Pacta lögmenn
Parket og gólf
Páll V Einarsson slf
Pfaff hf
Pixel ehf
Pjakkur ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Prinsinn, söluturn
Rafsvið sf
Raftar ehf
Rannsóknarstofan Glæsibæ
Regalo
REMAX Ísland
Reykjagarður hf
Reykjavik Residence Hotel
Reykjavík Geothermal ehf
Runni blómaverslun
Saga forlag ehf
SALON VEH
Samiðn, samband iðnfélaga
Samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja-SSF
Sextán-níundu ehf
Sínus ehf
Sjónlag hf
Sjónvarpsmiðstöðin ehf
Sjúkraliðafélag Íslands
Skilvís ehf
Skorri ehf
Skóverslunin Bossanova
Sláturfélag Suðurlands svf
Slökkvilið höfuðborgar- 

   svæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smíðaþjónustan ehf
Smur- og viðgerðarþjónustan ehf
Smurstöðin Klöpp ehf
SO Tech ehf
Sportlíf - www.sportlif.is
Stálbyggingar ehf
Steypustöðin ehf
Stjörnuegg hf
Stólpi gámar ehf
   - gámaleiga og -sala
Styrja ehf
Sveinsbakarí
Sýningakerfi hf
Sægreifinn, Verbúð 8
Söngskólinn í Reykjavík
Talnakönnun hf
Tandur hf
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Árbæjar ehf
Tannlæknastofa Barkar 
Thoroddsen
Tannlæknastofa Friðgerðar 
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Gísla 
Vilhjálmssonar
Tannlæknastofa Sigurjóns 
Arnlaugssonar ehf
Tannþing ehf
TBG ehf
Teiknistofan Tröð ehf
The Viking
THG Arkitektar ehf
Timberland
Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Tónskóli Sigursveins D. 
   Kristinssonar
Tróbeco ehf
TVG - Zimsen hf
Tölvar ehf
Ullarkistan ehf
Umslag ehf
Útfaraþjónusta Rúnars 
Geirmundssonar
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Vaka hf, björgunarfélag
Varma & Vélaverk ehf
Veitingahúsið Lauga-Ás
Verslunartækni ehf
Verslunin Brynja ehf
Verslunin Rangá
Vesturflug ehf
Vélar og verkfæri ehf
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
VSÓ Ráðgjöf ehf

Vörn, öryggisfyrirtæki
Yrki arkitektar ehf
Z-brautir og gluggatjöld
Þór hf
Ölsmiðjan

Seltjarnarnes
Nesskip hf
Seltjarnarnesbær

Vogar
Hársnyrtistofa Hrannar
Loftræstihreinsun ehf

Kópavogur
Adesso ehf
ALARK arkitektar ehf
Arnardalur sf
Áberandi ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bifreiðaverkstæðið Stimpill ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílaleiga Reykjavíkur
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði Kjartans og 
Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Bílrúðumeistarinn slf
Bliki bílamálun / réttingar ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
BSA varahlutir ehf
Cargo sendibílaleiga ehf
Conís ehf, verkfræðiráðgjöf
Domusnova fasteignasala
Elfa Guðmundsdóttir tannlæknir
   - s:564 6250
Fagtækni ehf
GG Sport
Guðbjörg Hákonardóttir
Hafið-fiskverslun ehf
Hagblikk ehf
Hagbær ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjartavernd
Hjörtur Eiríksson sf
Hype ehf
Idex ehf
Init ehf
Íshúsið ehf
JS-hús ehf
Klukkan, úr og skartgripir
Kraftvélar ehf
Lakkskemman ehf
Libra ehf
Línan ehf
Ljósvakinn ehf
Loft og raftæki ehf
Lögmannsstofa Guðmundar 
Þórðarsonar

mammaveitbest.is
Nobex ehf
Nýja kökuhúsið ehf
Ólafssynir ehf
Prentsmiðjan Rúnir slf
Rafbraut
Raftækjavinnustofa Einars 
Stefánssonar
Rafvirkni ehf
Rótor ehf,  verslun
RS snyrtivörur, L’occitane
S. Grétarsson ehf
Stífluþjónustan ehf
Straumkul ehf
Strikamerki hf
Tannhjól ehf
Tannsmíðastofan sf
Tengi ehf
Tónlistarskóli Kópavogs
Tækniþjónusta Ragnars G 
Gunnarssonar ehf
Vatn ehf
Vatnsvirkinn
   - www.vatnsvirkinn.is
www.mammaveitbest.is
Zeta Film
Þrif ehf
Öreind sf

Garðabær
Aflbinding-Járnverktakar ehf
AÞ-Þrif ehf
Bílasprautun Íslands ehf
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Gólfþjónusta Íslands ehf
H.Filipsson sf
Hagráð ehf
IP Dreifing ehf
Loftorka ehf
Okkar bakarí ehf
Pípulagnaverktakar ehf
Samhentir
Smurstöðin Garðabæ ehf
Thailenska eldhúsið ehf
Úranus ehf
Val - Ás ehf
Versus bílaréttingar og málun
Öryggisgirðingar ehf

Hafnarfjörður
AC-Raf ehf
Alexander Ólafsson ehf
Altis ehf
Apótek Hafnarfjarðar
Ás, fasteignasala ehf
Barkasuða Guðmundar ehf
Bílaverk ehf bílamálun og 
réttingar
Boðunarkirkjan.is - Útvarp Boðun 
FM 105,5
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Unglingahópur Neistans:

PÍTSUR OG PÍLUKAST Í 
SÍÐUMÚLANUM!
Þann 14. október sl. hittist unglingahópur Neistans í 
húsakynnum félagsins að Síðumúla 6, þar sem við byrjuðum 
á því að háma í okkur pizzur og með því. Svo mættu fulltrúar 
Pílusambands Íslands til okkar, sem var svo frábært að bjóða 
hópnum okkar upp á kennslu í þessari skemmtilegu íþrótt. 
Það endaði með keppni þeirra á milli, hópurinn var ótrúlega 
f ljótur að komast upp á lagið með að handleika pílurnar og 
keppnisskapið ósvikið.

Við þökkum Pílusambandinu sem og unglingunum 
fyrir frábæra kvöldstund, hlökkum til næsta hittings sem 
verður f ljótlega. Auðvitað hvetjum við hjartveika unglinga 
á aldrinum 13 + til að mæta á næsta hittng sem verður 
auglýstur á heimasíðu Neistans, Facebook-síðunni og 
í netpósti svo ef þið eruð ekki með netfangið skráð hjá 
Neistanum þá endilega sendið okkur línu á  
neistinn@neistinn.is og skráið ykkur.

Kær kveðja - Guðrún og Jói, umsjónarmenn 
unglingahópsins.

FRÁBÆRT SPILAKVÖLD
Samantekt:  Fríða Björk Arnardóttir

Spilakvöld Neistans var haldið þann 5. nóvember síðastliðinn.Við höfum gert 
þetta að árlegum viðburði, þar sem foreldrar og aðstandendur hittast og spila 
félagsvist. Þetta er fimmta árið sem við stöndum fyrir þessum viðburði, sem 
er góður ísbrjótur og kjörið tækifæri fyrir okkur til að kynnast hvert öðru. Það 
var frábær mæting þetta árið, og lengi má bæta skemmtilegu fólki við þennan 
frábæra hóp á næstu árum. 

Veitt voru glæsileg verðlaun fyrir efsta sæti 
karla og kvenna, auk þess sem allir fengu veglegan 
happdrættisvinning. Efsta sæti karla hlaut Ingi Bjarnar 
og efsta sæti kvenna hlaut Guðrún Bergmann Fransdóttir 
og fengu þau kippu af toppi frá Vífilfelli og gjafabréf frá 
Sægreifanum að launum.  Auk þess var Guðrún Bergmann 
Fransdóttir í efsta sæti af öllum spilurum kvöldsins og 
hlaut hún jólabók ársins, Ósk eftir Pál Kristin Pálsson. Við 
óskum þeim til hamingju, og biðjum þau vel að njóta. 

Fyrir hönd stjórnar Neistans vil ég þakka kærlega 
fyrir frábæra samverustund með ykkur öllum, og koma á 
framfæri þakklæti til allra þeirra sem lögðu hönd á plóg  
og gáfu f lotta og rausnarlega vinninga í  
vinningasafnið okkar. 

VIÐBURÐIR
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S Y S T E M       

Bor ehf
Dverghamrar ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fjarðarmót ehf
Friðrik A Jónsson ehf
G.S. múrverk ehf
Garðsláttur ehf
Geymsla Eitt ehf
Gunnars mæjónes ehf
H. Jacobsen
Hagtak hf
Hallbertsson ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
Hvalur hf
Járngrímur slf
Kjötkompaní ehf
Kænan veitingastofa
Lína Lokkafína, hárgreiðslustofa
Markus Lifenet
Opal Sjávarfang ehf
Rafgeymasalan ehf
Síló ehf, steypusala
Skóhöllin Firði
Snittvélin ehf
Spírall prentþjónusta ehf
Stigamaðurinn ehf
Strendingur ehf
Trefjar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkvík - Sandtak ehf
Vélsmiðja Konráðs Jónssonar sf
Vélsmiðjan Altak ehf
Víðir og Alda ehf
Víking björgunarbúnaður
VSB verkfræðistofa ehf
Þaktak ehf

Álftanes
Bitakot, við sundlaugina Álftanesi 
   - s: 555 6556

Reykjanesbær
ÁÁ verktakar ehf
   - s: 421 6530 & 898 2210
Bed and Breakfast 
   - Keflavik Airport
Bílrúðuþjónustan ehf
Bókhalds og rekstrarþjónusta 
Gunnars Þórarinssonar
DMM Lausnir ehf
Fagtré ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
GE bílar
Hár og rósir  ehf
Lúðvík Gunnarsson
Lyfta ehf
M² Fasteignasala & Leigumiðlun

Maggi & Daði málarar ehf
Nesraf ehf
Rafeindir og Tæki ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Samband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum
Skartsmiðjan
Skipting ehf
Skólamatur ehf
Soho veisluþjónusta
Sporthúsið Reykjanesbæ
SS hlutir ehf
Ungó, söluturn
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Verslunin Kóda
Víkurfréttir ehf
Ýmir ehf
Þróunarfélag Keflavíkur- 
   flugvallar ehf

Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf
Bláa lónið
Bókvit ehf
EVH verktakar ehf
Flutningaþjónusta Sigga ehf
Maraþon ehf
Marver ehf
Northern Light Inn
Ó S fiskverkun ehf
Vísir hf
VOOT Beita
Þorbjörn hf

Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf

Garður
Bifreiðaverkstæði Sigurðar 
Guðmundssonar
SI raflagnir ehf
Sveitarfélagið Garður

Mosfellsbær
Afltak ehf
Alefli ehf byggingaverktakar
A-Marine ehf
Byggingarverktaki Ari 
   Oddsson ehf
Elektrus ehf - löggiltur rafverktaki
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
Garðagróður ehf
LEE rafverktakar ehf
Litaskil ehf
Múr og meira ehf
Pípulagningaþjónusta B  
   Markan ehf
Réttingaverkstæði Jóns B. ehf
Rögn ehf
Sigurplast ehf
Skum ehf

Vélsmiðjan Sveinn ehf

Akranes
B.Ó.B. sf,vinnuvélar
Bifreiðastöð Þórðar Þ. 
Þórðarsonar
Bílar og dekk ehf
Fasteignasalan Hákot
Galito veitingastaður
Grastec ehf
GT Tækni ehf
Hafsteinn Daníelsson ehf
JG tannlæknastofa sf
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Viðar Einarsson ökukennsla ehf

Borgarnes
Bifreiðaþjónusta Harðar ehf
Búvangur ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur, 
   Snæfellsnesi
Framköllunarþjónustan ehf
Jörvi hf, vinnuvélar
Kaupfélag Borgfirðinga
PJ byggingar ehf
Skorradalshreppur
Tannlæknastofa Hilmis ehf
Vatnsverk ehf, Guðjón og Árni 
   - s: 823 0073 & 892 4416
Velverk ehf

Stykkishólmur
Ásklif ehf

Grundarfjörður
Grundarfjarðarbær
Hótel Framnes
Suða ehf

Ólafsvík
Fiskverkunin Valafell
Kvenfélag Ólafsvíkur
Steinunn ehf

Hellissandur
Breiðavík ehf
Félags- og skólaþjónusta 
Snæfellinga
Skarðsvík ehf

Búðardalur
Rafsel Búðardal ehf

Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf       
- Reykhólum

Ísafjörður
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Dýralæknaþjónustan SISVET ehf
Ferðaþjónustan í Heydal
GE vinnuvélar ehf

GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Massi þrif ehf
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf

Bolungarvík
Flugrúta Bolungarvík-Ísafjörður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Verkalýðs- og sjómannafélag 
Bolungarvíkur
Vélvirkinn sf

Patreksfjörður
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Gróðurstöðin í Moshlíð
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð
Slaghamar ehf

Tálknafjörður
T.V. Verk ehf
Þórsberg hf

Bíldudalur
Íslenska kalkþörungafélagið ehf

Þingeyri
Brautin sf

Hólmavík
Hólmadrangur ehf
Kaldrananeskirkja

Drangsnes
Grímsey ST2
Grundarás ehf
Útgerðarfélagið Gummi ehf

Hvammstangi
Villi Valli ehf

Blönduós
Húnavatnshreppur
Kvenfélag Svínavatnshrepps
Léttitækni ehf
Stéttarfélagið Samstaða
Vilko ehf

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf

Sauðárkrókur
FISK-Seafood ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands 
   vestra
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
Lykill sf
Sjúkraþjálfun Sigurveigar ehf
Trésmiðjan Ýr ehf
Vörumiðlun ehf

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði

Siglufjörður
Dúan SI 130
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Sunnudaginn 14. ágúst héldum við okkar  
árlegu sumarhátíð í Björnslundi í 
Norðlingaholti. Veðurguðirnir hefðu mátt 
vera betri við okkur en þökk sé góðu skjóli í 
Björnslundi þá blotnaði enginn né fauk. Að 
venju fór enginn svangur heim þar sem pyslur 
voru grillaðar, ís var borðaður og candy f loss 
í eftirrétt. Krakkarnir fengu að slá köttinn 
úr tunninni, voru andlitsmáluð og skemmtu 
sér í hoppukastalanum. Mætingin var til 
fyrirmyndar og voru skemmtiatriðin í ár frábær! 
Sprengjugengið og BMX brós mættu og voru 
með dúndursýningu fyrir okkur. 

Hjartans þakkir til Nettó í Keflavík,  
Sirkus Íslands, Sprell.is, Landsbankans,  
Önnu Margrétar, BMX brós og 
Sprengjugengisins fyrir að gera þessa 
sumarhátíð ógleymanlega fyrir hjartabörnin  
og fjölskyldur þeirra.

FORMAÐUR
Elín Eiríksdóttir

VARAFORMAÐUR
Sandra Valsdóttir

GJALDKERI
Áslaug Ólöf Kolbeinsdóttir 

MEÐSTJÓRNENDUR
Ellen Helga Steingrímsdóttir
Helga Kristrún Unnarsdóttir
Sólveig Rolfsdóttir

RITARI
Sara Jóhanna Jónsdóttir

FRAMKVÆMDARSTJÓRI
Fríða Björk Arnardóttir

Aftari röð: Sólveig Rolfsdóttir, Sandra Valsdóttir, Elín Eiríksdóttir, Áslaug Ólöf Kolbeinsdóttir, Ellen Helga Steingrímsdóttir.
Fremri röð: Helga Kristrún Unnarsdóttir, Fríða Björk Arnardóttir og Sara Jóhanna Jónsdóttir.

SUMARHÁTIÐ!

Stjórn Neistans 2016-2017
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Málaraverkstæðið ehf
Primex ehf
Siglufjarðarkirkja

Akureyri
Gísli Einar Árnason, tannréttingar
ÁK smíði ehf
Ásprent - Stíll hf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Berg félag stjórnenda
Blikkrás ehf
Bókhaldsþjónusta Þórðar 
Stefánssonar ehf
Brúin ehf
Bústólpi ehf
Bútur ehf
Byggingarfélagið Hyrna ehf
Enor ehf
Félag verslunar- og skrifstofufólks
Garðverk ehf
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf 
   - www.rettarholl.is
Halldór Ólafsson, úr og 
skartgripir
Hársnyrtistofan Strúktúra ehf
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Jafnréttisstofa
K.B. bólstrun
La Vita é Bella Veitingastaður
Malbikun KM ehf
Meðferðarheimilið Laugalandi
Myndlistaskólinn á Akureyri ehf
Passion, hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónusta Bjarna F 
    Jónassonar ehf
ProMat Akureyri ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Rofi ehf
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf,

byggingaverktaki
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skjaldarvík ferðaþjónusta
Steypustöð Akureyrar ehf
Tannlæknastofa Árna Páls 
   Halldórssonar
Tannlæknastofa Björns  
   Rögnvaldssonar
Tannlæknastofa Mörthu 
Hermannsdóttur
Urtasmiðjan ehf - s: 462 4769
   - www. urtasmidjan.is 
Veislubakstur - Betra brauð
Ösp sf, trésmiðja

Grenivík
Darri ehf

Grýtubakkahreppur

Grímsey
Krían Grímsey
Sigurbjörn ehf

Dalvík
Bruggsmiðjan Kaldi ehf
Híbýlamálun, 
   málningarþjónusta ehf
Katla ehf, byggingafélag
Kussungur ehf
Vélvirki ehf, verkstæði

Ólafsfjörður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Hrísey
Eyfar ehf
Hvammsfiskur ehf

Húsavík
Fatahreinsun Húsavíkur sf
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf

Laugar
Kvenfélag Reykdæla

Mývatn
Jarðböðin við Mývatn
Kvenfélag Mývatnssveitar

Þórshöfn
Geir ehf
Svalbarðshreppur

Bakkafjörður
Hraungerði ehf

Egilsstaðir
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Fellabakstur ehf
Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Skrifstofuþjónusta 
   Austurlands ehf
Tannlæknastofa Austurlands
Ylur hf
Ökuskóli Austurlands sf

Seyðisfjörður
Gullberg ehf, útgerð
PG stálsmíði ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
AFL - Starfsgreinafélag

Hárstofa Sigríðar ehf
Heilsuhreysti, sjúkraþjálfun
Launafl ehf
Stjórnendafélag Austurlands
Tól og Tæki sf
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Fjarðaþrif ehf
H.S. Lækning ehf
Tanni ferðaþjónusta ehf

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands

Djúpavogur
Smástál ehf

Höfn í Hornafirði
Eystrahorn
Funi ehf, sorphreinsun
Sveitafélagið Hornafjörður
Uggi SF-47
Þingvað ehf, byggingaverktakar

Selfoss
Alvörubúðin
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bisk-verk ehf
Fasteignasalan Árborgir ehf
Fossvélar ehf
Fræðslunetið  
   - símenntun á Suðurlandi
Grímsnes og Grafningshreppur
Græni Hlekkurinn ehf
Guðnabakarí ehf
Hótel Gullfoss
Jeppasmiðjan ehf
Kríutangi
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Kvenfélag Gnúpverja
Kökugerð H P ehf
Landform ehf
Landstólpi ehf
Pylsuvagninn Selfossi við 
brúarendann
Súperbygg ehf
Toyota á Selfossi
Tæki og tól ehf
Vélaþjónusta Ingvars
X5 ehf
Österby-hár

Hveragerði
Bíl-X ehf, bifreiðaverkstæði
Hveragerðiskirkja
Kjörís ehf
Loki lagnaþjónusta ehf

Raftaug ehf
Veitingastaðurinn Kjöt og kúnst

Þorlákshöfn
Bíliðjan ehf, verkstæði
Landsbanki Íslands
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja

Ölfus
Eldhestar ehf
Stokkar og steinar sf

Flúðir
Flúðasveppir ehf
Kvenfélag Hrunamannahrepps
Varmalækur ehf

Hella
Ásahreppur
Guðmundur Hauksson
Hestvit ehf
Ljósá ehf
Varahlutaverslun Björns 
Jóhannsson

Hvolsvöllur
Krappi ehf, byggingaverktakar
Sögusetrið Hvolsvelli - njala.is

Vík
Hótel Katla
Hrafnatindur ehf
Mýrdælingur ehf
RafSuð ehf
Þórisholt ehf

Kirkjubæjarklaustur
Geirland ehf, hótel og 
veitingarekstur
Systrakaffi ehf

Vestmannaeyjar
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Eyjablikk ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin ehf
Ós ehf
Pípulagningaþjónustan 
Vatnsveitan ehf
Skipalyftan ehf
Skýlið
Tvisturinn ehf
Vestmannaeyjabær
Vélaverkstæðið Þór ehf
Vinnslustöðin hf

NEISTINN ÞAKKAR FYRIR STUÐNINGINN



Veit á vandaða lausn

Verið velkomin í verslun okkar
Opið virka daga kl. 8:30–17:00

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

fastus.is

Fastus býður uppá fjölbreytt úrval hjálpartækja fyrir börn og fullorðna, s.s. hjólastóla og 
sessur, rafmagnshjólastóla, göngugrindur, vinnustóla, bað- og salernishjálpartæki, rafskutlur 
og smáhjálpartæki til daglegs lífs.
Sérhæft fagfólk leggur metnað sinn í að finna lausnir og aðstoða við val á vörum.

Komdu og skoðaðu úrvalið. Við tökum vel á móti þér og finnum réttu lausnina fyrir þig.

HJÁLPARTÆKI FYRIR BÖRN


