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N O R S K  F O R E N I N G  F O R  A L B I N I S M E  

Er høsten kommet når det regner og blåser ute? Vi 
får vel akseptere at sommeren er på hell.  - Ja, vi er 
på full fart inn i framtiden. Vi må bare gjøre så godt vi 
kan for å henge med. For på NFFA sitt styremøte i 
juni, fant vi ut at vi likegodt først som sist kunne gjøre 
en henvendelse vedr medlemssamlingen 2012 !! Det 
var hvisket oss i øret at hvis vi skulle være sikker på 
å få være på et ”nytt” Hurdalssenter så snart det er 
ferdig, burde vi reservere allerede nå. Så mens Hur-
dalssenteret bygger basseng og mer, har vi satt oss 
på liste for samling i mars 2012. Dette kaller vi lang-
tidsplanlegging… Så vet dere allerede nå hva vi har 
å glede oss til årene framover.  
 
Men inne i bladet kan dere lese mer om hvor og når 
medlemssamlingen 2011 skal være. Så vi får heller 
ta den først. Og Lysluggenportrettet fra Marie er flott 
lesning for alle, skulle jeg tro. God lesning! 
 
Håper sommeren har vært snill med alle, og at dere 
heller ikke har glemt Ugandaprosjektet vårt. 
Husk å ta kontakt med Mona for å støtte.  
monabe@broadpark.no 
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 Varm sommerhilsen fra mine to 
barnebarn, Maria og Sanna, 
med kjølig saft-is i Danmark.  
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Navn: Marie L.W.  
Bosted: Notodden 
 
Hei! 
Jeg heter Marie, kommer fra Notodden 
og har akkurat begynt i 10. klasse på Notodden 
Ungdomsskole. 

 
Da jeg fikk forespørsel om å skrive til Lysluggen, 
tenkte jeg det var lurt å lese igjennom gamle portrett, 
og få litt inspirasjon til hva jeg kunne skrive. Det var 
da jeg virkelig skjønte hvor forskjellige vi med albinis-
me egentlig er. Vi er like forskjellige som mennesker 
uten albinisme, og det er nettopp dette jeg tror mange 
misforstår. Jeg har ofte følt at andre har tenkt  at 
”Dere har jo albinisme, dere er sikkert bestevenner,” 
eller lignende. Ja, vi har opplevd litt av det samme, men vi er 
like forskjellige som hvem som helst ellers. Derfor tenkte jeg 
å skrive akkurat slik som min hverdag er.  
 
Høsten 2001 begynte jeg i 1. klasse. Det tok litt tid før jeg fikk 
utstyret mitt, men da jeg fikk det, forklarte lærene hva som 
var annerledes med meg, og de andre godtok det uten vide-
re. Små barn er greie sånn, og noen av dem kjente meg jo 
også fra barnehagen. Første del av barneskolen var veldig 
ålreit for meg. Jeg var ei utadvent og skravlete jente som 
hadde mange venner. Synshemmingen min tenkte jeg veldig 
lite over, og siden jeg hadde data, lese-tv og tavlekamera helt 
siden første klasse, tenkte de andre i klassen ikke  noe særlig 
over det heller. Når noe var galt med utstyret mitt tok det ofte 
veldig lang tid før det ble ordnet, men liten som jeg var, be-
kymret det ikke meg . Det var mest mamma og pappa som 
hadde denne bekymringen. Og det meste ordnet seg til slutt.  
 
I klasserommet har jeg alltid hatt persienner, og det har vært 
veldig viktig og nødvendig for meg. 
 
Det var vel først når jeg begynte i fjerde – femteklasse at jeg 
for alvor begynte å skjønne at jeg ikke var helt som de andre. 
Jeg kunne ikke alltid være med i gymtimen eller på sisten i 
friminuttene. Og når vi hadde uteskole, var det ikke sjeldent 
at jeg ble gående aleine med læreren fordi de andre hadde 
løpt i forveien. Jeg tror ikke vennene mine mente noe vondt 
med det, men vi var ikke så store, og det er ikke alltid så lett å 

LYSLUGGENPORTRETTET 
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ta hensyn til alle. 
 
Jo eldre vi ble, desto vanskeligere ble det å passe inn. Og jo 
viktigere ble det å passe inn. Det ble viktigere å være ”kul.” 
Jeg hadde venner, men hadde det ikke alltid like greit på sko-
len. Jeg ble litt innesluttet, og var ikke lenger den skravlete 
jenta jeg hadde vært. I femte- og sjetteklasse hendte det at 
jeg kunne komme gråtende hjem fra skolen fordi noen hadde 
slengt en kommentar, løpt fra meg i skogen, fortalt meg at de 
var lei av å ta hensyn til meg eller lignende. Det var ikke alltid 
like greit å være den lyse jenta som hadde briller og som ikke 
kunne være med på alle turer og aktiviteter. 
 
Men i sjuende klasse, og særlig da jeg begynte på ungdoms-
skolen, ble ting mye bedre. Folk ble mer modne, og selv om 
jeg fortsatt fikk kommentarer innimellom, hadde jeg lært å 
takle det bedre. Jeg fikk flere gode venner og nå har jeg det 
bra på skolen. Jeg føler venninnene mine ikke bryr seg noe 
særlig om at jeg har albinisme, og jeg har mange ganger hørt 
at folk ikke har visst at jeg har dårlig syn før jeg har fortalt 
dem det. Jeg har alltid vært ei ganske vanlig jente, med ven-
ner både med og uten synshemninger. 
 
Nå som jeg har blitt eldre, er det viktig for meg at utstyret mitt 
er i orden til enhver tid. Jeg sitter bakerst i klasserommet, 
med data, lese-tv (som jeg egentlig ikke bruker noe særlig) 
og tavlekamera (som jeg bruker hele tiden.). Tekniske ting tar 
ofte lang tid å få ordnet, men min erfaring er at det eneste 
som hjelper er å ikke gi seg.  
 
Da jeg var mindre, var jeg på sommerleir på Hurdal hver 
eneste sommerferie, og jeg storkoste meg. De siste årene 
har jeg i stedet reist på vanlig 
leir (på Vatnar, et leirsted dre-
vet av pinsemenighetene i 
Telemark) sammen med folk 
uten synshemming. På disse 
leirene har jeg ikke noen form 
for tilrettelegging eller ledsa-
ger, men med gode venner 
funker det veldig bra. Jeg har 
til og med vært leder for 
synsfriske barn fra andre til 
fjerde klasse et par ganger, 
og jeg har fått kommentarer 
fra voksne som ikke har visst 
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noe om synshemmingen min, at de synes jeg har vært en flink og omsorgsfull le-
der. Så det meste går, bare man tør å prøve! 
 
Briller har jeg brukt hele livet. Mørke solbriller, (eller ”utebriller,” som vi kaller det) 
har jeg brukt siden jeg bare var et par måneder, og vanlige briller, (innebriller), si-
den jeg var et par år. Det har alltid vært greit og jeg har egentlig aldri hatt noe prob-
lem med det. Jeg bruker alltid briller, enten mørke eller lyse, og blir veldig sliten 
uten. Jeg har tenkt på å prøve linser, men foreløpig tror jeg at jeg vil holde meg til 
briller, siden det funker så bra. 
 
På fritiden driver jeg mye med musikk. Jeg er veldig glad i å spille piano, og når jeg 
er på ferie uten pianoet savner jeg det veldig. Jeg synger også. Masse. Over alt. 
Hele tiden. I tilegg til å synge hjemme ved pianoet, har jeg opptrådt en del i forskjel-
lige menigheter i nærområdet. Jeg har sunget i kor siden jeg gikk i tredje klasse og 
vært med på noen musikaler og liknende. Sang og musikk er noe av det aller, aller 
viktigste for meg. Jeg tar også masse bilder og liker å lage filmer.  
 
For meg har skolearbeid gått veldig greit. Jeg lærer ting lett, og har alltid vært glad i 
både lesing og skriving. I sjetteklasse, når de andre skrev en historie på to sider, 
kunne jeg ende opp med å skrive fjorten. Til lærerens store fortvilelse… Det har 
hjulpet meg mye at jeg ikke har strevd noe med skolearbeid, siden jeg bruker mye 
krefter på andre ting. Jeg setter nok litt høye krav til meg selv, og venninnene mine 
kaller meg ”perfeksjonist,” men siden det resulterer i gode karakterer, er det greit 
for meg :-) 
 
De vanskeligste fagene på skolen i forhold til albinismen, synes jeg er gym og 
kunst og håndverk. Det er også de eneste fagene jeg har assistent i, og det er vel-
dig kjekt. Særlig gym kan til tider bli litt problematisk når vi har volleyball, basket og 
lignende. Jeg har funnet ut at man bare må være positiv, prøve å være med på så 
mye så mulig, og ikke ta seg nær av det når lærere og andre ikke har peiling. 
 
Jeg er ikke er helt typen for ”fart og spenning”, men jeg liker utfordringer. Og så er 
jeg en skikkelig lesehest. Helt siden jeg var lita, har jeg lest og hørt masse på lyd-
bøker. Jeg er storfornøyd med Norsk Lyd- og Bildeskriftsbiblioteks lydbokordning, 
hvor jeg får flere lydbøker i posten hver måned. Jeg bruker Daisy-spilleren min, 
som er en Victor Reader. Før hadde jeg en Telex Scholar, som også funket bra, 
men nå har jeg gått over til en litt mindre Daisy. På den jeg har nå, laster jeg ned 
bøkene i stedet for å sette cd-platene inn i spilleren. For meg funker det helt supert. 
I tilegg til Daisy bruker jeg helt vanlig iPod og mobil. 
 
Mange som har albinisme sykler, men det fungerer dårlig for meg. Jeg har derimot 
skaffet meg byens kuleste sykkel, en knall rød tandem! Når jeg er på sykkeltur med 
skolen er det ofte mange av venninnene mine som vil sykle med meg, og min erfa-
ring er at de fleste bare synes det er kult. Venninner jeg sykler med sier at mange 
stirrer (det ser jo ikke jeg), og i begynnelsen plaget det meg. Nå har jeg skjønt at 
folk flest bare ser fordi det synes det er kult, og det plager meg ikke så mye. 
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Min nye hjelpemiddel-favoritt er den lille lupen som jeg kaller 
for ”lupesteinen.” Det er en halvkule jeg legger oppå boka 
når jeg leser. Jeg bruker egentlig ikke så mye hjelpemidler 
bortsett fra briller, lupestein, data og tavlekamera. På dataen 
forstørrer jeg bare skriften litt, ellers bruker jeg den helt som 
vanlig. Jeg har ikke Zoom-text eller lignende. Jeg bruker hel-
ler ikke lydbøker til skolebruk, da bruker jeg helst de vanlige 
skolebøkene. 
 
I det siste har det blitt lettere for meg å snakke med andre om 
synshemmingen min. Særlig til folk jeg stoler på snakker jeg 
gjerne om det. Det beste er å bare forklare, svare på spørs-
mål og bli ferdig med det. Nå som jeg har blitt eldre, spør folk 
ikke rett ut lenger, men de hvisker, peker og stirrer. Og jeg lo-
ver, det er mye verre! Jeg tror det er lurt å være rask med å 
informere nye klassekamerater og andre om albinismen. Da 
går ting mye lettere. 
 
Mitt råd til andre med albinisme er å fortelle folk at det er vel-
dig lite som skal til for å gjøre en stor forskjell. Bare det å si 
”hei Marie,” i stedet for bare ”hei,” gjør en enorm forskjell for 
meg. Eller å fortelle folk at grunnen til at jeg ikke hilser når jeg 
går forbi på gata, ikke er fordi jeg vil være overlegen, men rett 
og slett fordi jeg ikke ser dem, har jeg også funnet ut er lurt. 
 
Jeg har vært kristen hele livet, og det har hjulpet meg veldig 
mye. Vissheten om at jeg er verdifull og spesiell, og følelsen 
av alltid å ha noen å stole på har vært en veldig stor trygghet 
for meg. Jeg tror kanskje at det har vært spesielt godt, etter-
som jeg på noen områder er litt annerledes. Å vite at jeg er 
like mye verdt, uansett om jeg trår feil eller dummer meg ut, 
føles veldig trygt. Jeg ville ikke ha 
bytta det ut mot noe i hele verden. 
 
Jeg har også konfirmert meg i år, og 
hele prosessen - fra konfirmantsam-
lingene, konfirmantleir og selve da-
gen - har vært veldig gøy! Vi har 
vært en flott gjeng som ble konfir-
mert i pinsemenigheten i Notodden, 
og i påsken var vi så heldige å få lov 
til å reise en tur til Ukraina. Det var 
vanvittig spennende! Vi fikk besøke 
et barnehjem, se en helt annen kul-
tur, møte folk som nesten ikke hadde 
noe, men som med glede delte alt 
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de hadde. Det var en opplevelse som har gitt meg et helt nytt 
syn på mye, og som jeg kommer til å bære med meg resten 
av livet. 
 
Neste år begynner jeg på videregående, men hva jeg ”skal bli 
når jeg blir stor,” aner jeg ikke enda. Jeg er veldig interessert i 
språk, samfunn og politikk, så kanskje jeg skal gjøre noe som 
har med det å gjøre. Det er så mye jeg har lyst til, og heldig-
vis har jeg fortsatt god tid før jeg behøver å bestemme meg. 
 
Til slutt vil jeg si at jeg synes det er utrolig bra at NFFA 
finnes, slik at man kan komme i kontakt med andre og 
lære av hverandre. Og så håper jeg at det jeg har skrevet 
kan hjelpe noen på en eller annen måte. 
 
Jeg ønsker alle en super høst! 
Hilsen Marie. 
 
 
 

Nyttige / viktige 
internettsider: 
nav.no  -  adaptor.no - hjelpemiddelkatalogen.no  - albinisme.no -  
albinoaid.com - albinismAid.com  (Monas Ugandaprosjekt-side!) -  
blindeforbundet.no -  

Joyful Noice på tur 2009 

http://www.nav.no
http://www.adaptor.no/
http://www.hjelpemiddelkatalogen.no
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Vi er foreldre til  Andrea snart 17 år - svaksynt -, og har et 
lite tips som vi gjerne vil dele med dere andre. Ettersom 
Andrea har problemer med å skille smykkene sine fra 
hverandre, - eller finne dem generelt, fant vi ut at vi kunne 
lage en slags "smykke-tavle" til henne, - for å gjøre det let-
tere å finne ting og vite hvor ting er. Som bildene viser, har 
vi rett og slett tatt et stykke tre, malt det sort (sort er en be-
hagelig bakgrunnsfarge for henne) og skrudd inn små 
messingkroker. Således kan hun henge alle sine smykker 
her, og det blir lettere finne dem! Disse tavlene kan lages 
store eller små, og krever ikke enorm "snekkererfaring".   

TIPS:   

LAG SMYKKETAVLE TIL DE UNGE DAMENE 

Mvh  
Tove og Dag Ronde. 

For sen invitasjon, men….. 
En av de siste dagene i august ble det sendt ut en invitasjon til NFFA sine med-
lemmer. Den gjaldt aktiviteter i regi av Hodr IL for synshemmede barn i alderen 5-
10 år.  
 
Men dette var også en invitasjon til å bli medlem i Hodr idrettslag for synshem-
mede. Hvis dere har spørsmål, er det fint om dere sender en mail til ashildhan-
sen@hotmail.com  eller sms til Åshild Hansen på mobil nr. 91394089. Medlems-
kontingent i HODR IL er kr. 200,- pr. barn pr. år. Du må gjerne komme og være 
med på en samling før du bestemmer deg for om du ønsker å  bli medlem.  Bare 
ta kontakt! 
 
Med vennlig hilsen Arnhild Sargenius og Åshild Hansen.  

mailto:ashildhansen@hotmail.com
mailto:ashildhansen@hotmail.com
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MÅ UT AV LANDET: Amadou Diallo (35) frykter han vil bli drept og 
brukt til svart magi om han drar tilbake til Guinea. I går skulle han ha 
forlatt Norge, ifølge Utlendingsdirektoratet. Fortsatt bor han på Ma-
jurstuen i Oslo. FOTO: ERLING HÆGELAND 

Over 50 albinoer er blitt brutalt drept i Afrika de siste tre 

årene. Albinoen Amadou (35) frykter samme skjebne, men 

får ikke oppholdstillatelse i Norge.  

DAGBLADET TIRSDAG 27. JULI 2010 

 
Så du denne ar-
tikkelen?  
 
Den er fortsatt å 
finne på 
www.dagbladet.no.  
 
Søkeord: amadou, 
eller albino afrika 
f.eks. 

Andrea Pharo Ronde er intervjuet av ungdomsbladet Topp. Bladet utgis i oktober, 
omtrent samtidig som filmen "Maskeblomstfamilien" har premiere. Andrea har en 
fremtredende rolle i filmen.  
 
Cecilie Andrea Sterner er intervjuet av familiebladet Hjemmet, utgis rundt oktober. 
I begge bladene er det fokus på det å ha albinisme + filmen (Andrea) og kunsten 
(Cecilie).  
 
Løp og kjøp — både blad og kinobillett! 

Epost-melding til NFFA like etter artikkelen: 
 
Hei, ville bare informere om at jeg har startet en side på facebook 

for å støtte Amadou i hans sak for å bli i Norge. ”La Amadou få bli 

i Norge”. 

 

Bare søk i Facebook på navnet og gi din støtte.    Edel   

ANNET AKTUELT 
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Til høyre ses bilde av byggingen av nye Hurdalsenteret, au-
gust 2010, sakset fra blindeforbundets nettsider. Bildet viser 
at utvendige vegger der bassenget skal være, begynner å 
komme på plass.  
 
Hurdalssenteret skal sensommeren 2011 framstå som ver-
dens beste rehabiliteringssenter for synshemmede, med nye, 
flotte undervisningsfasiliteter. 
 
Følg utbyggingen fra time til time  
Hver time tas det bilde av byggeplassen. Det er satt opp  
wekamera på byggeplassen, så nå kan alle nysgjerrige følge 
med på utviklingen. Film fra grunnstennedleggelsen er også 
lagt ut på nett. Se www. blindeforbundet.no 
 
Styret i NFFA besluttet i styremøtet den 13. juni i sommer, at 
medlemssamlingen 2012 skal være på Hurdalssenteret. Det-
te er i tråd med årsmøtets ønske da fra 2009. Ettersom vi 
mottok tips om at det kan bli rift om plassen når det nye Hur-
dalssenteret er ferdig, har vi gjort henvendelse til senteret. 
 
Helgen 16.—18. mars 2012 er reservert til NFFA . 

 

STEDET FOR MEDLEMSSAMLING 2012 !  

TAKK FRA DAVID WANGODE: 

Fra: David Wangode [mailto:unoa26@yahoo.com]  

Sendt: 10. juni 2010 18:59 
Til: edel@kroll.no; kasserer@albinisme.no 

Kopi: monabe@broadpark.no 
Emne: RE:FUNDS 
 

Dear NFFA, 

On my behalf and Nazigo Albino Person's Association would like to send our 

sincere appreciation and gratitude for the tremendous love and concern towards 

us .The money reached our account and its about 1900 Us Dollars according to 

the current exchange rate. 

We believe that with your support we shall meet our ob-

jectives. 

Thank you greetings to your families. 

 

David Wangode 
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En leser skriver: 
Jeg kom over en interessant artikkel som kanskje kan være 
relevant – også for folk med albinisme. Kunne kanskje vært 
spennende å kontakte forskerne for å høre om dette også 
kan være aktuelt for de med albinisme? Kanskje aller mest 
for de thyrinase positive? Her er artikkelen (A-magasinet 16. 
juli 2010): 

Rødhårede kan snart sole seg 

I de rødhåredes hjemland, England, har man nå fått frem ny forskning på rødhå-

redes tandre hud. Synet av akk så bleke, og etter hvert akk så lyserøde, engelske 

soltilbedere langs nordsiden av Middelhavet er noe mang en nordboer har dels 

fornøyet seg, dels grøsset over. Men det er håp også for de rødhårede, har fors-

kere ved universitetet i Bradford funnet ut. Ved universitetets Centre for Skin 

Sciences kan man fortelle at personer med rødt hår og fregner har like god evne 

til å produsere melanin som andre. Melanin er pigmentet som behøves dersom 

man skal få oppfylt drømmen om en olivenfarget hud lik den folk som lever 

rundt Middelhavet har, og fagfolkene har trodd at de med tander hud har nedsatt 

evne til å  produsere dette pigmentet. Men forskerne i Bradford har funne at 

problemet ligger i melanocyttene, cellene som produserer melanin. Disse celle-

ne produserer også PG-E2, en forbindelse som øker sårbarheten for sol. Hos de 

rødhårede produserer disse cellene mer PG-E2 enn normalt. Om man fant en 

måte å påvirke cellene på slik at de gikk over til å produsere mer melanin, kun-

ne en solkur for de rødhårede være funnet, skriver forskerne i Pigment Cell and 

Melanoma Research.. 

LESERBREV: 

KOMMER I NESTE NUMMER: 

René i USA på NOAH-konferansen 2010. 
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Hovedfokus nå er å få registrert "den nye" organisasjonen, som vil være en landsdekken-
de albinismeorganisasjon, og et første steg mot et av de konkrete målene David har hatt 
siden han først startet arbeidet sitt. Dette blir finansiert i sin helhet av pengene vi fikk 
samlet inn på medlemssamlingen i Kristiansand! (Det koster ca 1000 dollar å registrere 
organisasjonen nasjonalt).  
 
Det er langt viktigere for disse menneskene å få sin "egen" interesse organisasjon enn 
hva vi her hjemme skjønner.  Det er ikke bare synshemninger de har å kjempe i mot, men 
også overtro og annet som skaper en vanskelig hverdag for dem. Albinsime blir i Uganda 
ikke regnet som et handikap!! og det er generelt lite forståelse for hva tilstanden egentlig 
innebærer. Dette blir en av hovedutfordringene for den nye organisasjonen.   
  
David blir stadig kontaktet av mennesker som ønsker å melde seg selv eller familiemed-
lemmer inn i hans organisasjon, så nyhetene om hva vi gjør sprer seg, og folk kommer til! 
 
Både jeg og David håper at flere NFFA medlemmer kan tenke seg å bli sponsorer. Når 
man tenker på at en gjennomsnittlig månedslønn for en gårdbruker (slik de fleste av med-
lemmene er) er ca 15 dollar/ 90 kroner, så kan man jo bare tenke seg hva de kan få til 
med en ekstra hundrelapp eller to i måneden! 
 
David hadde en helsemessig tøff periode for noen mnd tilbake, han har ubehandlet diabe-
tes og var slett ikke i form. Han fikk penger til legebehandling og diabetesmedisin for et 
år, og iflg ham selv er han i god form igjen. 
  
Dawuda Kabugo, en gutt som en NFFA familie støtter, har fått et helt annet liv etter at 
NFFA kom inn i hans liv! Han levde i følge David et "stakkarslig liv" selv etter Ugandiske 
forhold. Nå går han på en bra internatskole, får klær, og annet som han trenger. 

SISTE OM UGANDA-PROSJEKTET  

Tekst: Mona Berge 

Dawuda Kabugo Kelly Allen  som er til stor hjelp for David 
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AVS:  
NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA 
Sekretariatadresse: Gerd Lyngstad Kroken, 3893 Vinjesvingen 

TIL: 

Styret i Norsk Forening For Albinisme 2010 —  2011: 
 
Leder:   Edel Krøll, Tlf: 40 40 83 81. leder@albinisme.no 
Sekretær:  Gerd Lyngstad Kroken, Tlf: 92 22 38 93 post@albinisme.no 
Kasserer:  Jarle Gauslaa, Tlf: 92 01 03 28 kasserer@albinisme.no 
Styremedlem1: Geir Sunde. Tlf:  90 73 85 81 geir@albinisme.no 
Styremedlem2:  René Helminsen, Tlf: 90 50 30 98 rene@albinisme.no 
 
1. vara: Jørgen Søvisdal  -  2. vara: Linda Gulbrandsen  

Medlemssamling 2011: 
 

THON Hotel  
Bergen Airport, 
18.-20. mars 2011 

Dette nummer av Lysluggen sendes ut med vanlig post til alle, 

slik som før. Og i tillegg sendes den med e-post  

til alle som vi har e-postadresse til.  

 

Elektronisk sending av forrige nummer gikk fint. Fra 2011 satser 

vi på ENTEN-ELLER. Alle som har oppgitt sin e-post adresse, får 

mail med link til den elektroniske utgaven. Alle andre får  

papirutgaven. Behov for begge deler skal deretter meldes inn.  

Mer om dette etter hvert. 

 

Dersom du har spørsmål, vennligst send en e-post til  

lysluggen@albinisme.no 
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