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NFFA hadde en strålende medlemssamling i Kristi-
ansand i mars. Oppsummeringen siste dagen ble at 
dette var den største (og kanskje beste) samlingen vi 
har hatt så langt. I så fall er det flott å være styre. 
 
Og vi hadde det virkelig både gøy og interessant. 
Hotellet viste seg å være ideelt til vårt formål. Dit 
ønsker vi å komme igjen. Det flotte lekerommet for  
barna var midt i blinken, og familieturen i Dyreparken 
satte prikken over i’en. På tross av snø og is!  
  
Det er artig hvis du som ikke var med i år, blir inspi-
rert til å være med på medlemssamlingen til neste år 
etter at du har lest denne Lysluggen. Neste år sam-
les vi i Bergen. 
 
17. mai kom og gikk. Vi kan glede oss over sol og 
varme, og før vi får sukk for oss, er vi på sommerfe-
rie. Jeg ønsker alle medlemmer i NFFA en riktig god 
sommer!  
 
Husk å ta kontakt med Mona, 
for å støtte Uganda-prosjektet! 
moabe@broadpark.no 
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Fredag 12. mars inntok 84 NFFA-medlemmer, 60 
voksne og 24 barn, Dyreparken hotell i Kristiansand. 
Litt frem og tilbake med rom for noen, men før kvel-
den var omme hadde alle fått rom og senger å sove i. 
Middagsbuffeen var innholdsrik og det var mye godt 
å smake på. Isdisken ble spesielt populær! 
 
Etter middag og dessert var det tid for årsmøte. Le-
deren vår, Edel Krøll, loset 38 delegater gjennom en godt 
gjennomarbeidet sakliste. Årsmøteprotokoll finner du annet 
sted i denne Lysluggen. 
 
Etter årsmøtet fikk vi stifte bekjentskap med Mona Berge og 
hennes store innsats for  mennesker med albinisme i Ugan-
da. Vi ble alle mektig imponert over hva Mona har klart å få til. 
Vi fikk se flotte bilder, som vår venn, David Wangode, hadde 
sendt. Vi fikk se med egne øyne at penger og gaver hadde 
kommet frem. 
 
Lørdag 13. mars: Etter en god frokost var vi klare for nye opp-
gaver. Barna skulle være sammen med aktivitører, mens vi 
voksne var på foredrag og likemannsseminar. Barna var bla 
en tur i Dyreparken og besøkte Apeskogen og Tåkeskogen. 
(se eget referat fra Hanne Kirsti). 
 
I foredragssalen holdt Bjarte Thorsen, som selv har albinis-
me, et foredrag med tittelen ”VI KAN”, eller ”YES ,WE CAN”, 
som Obahma sa det. Bjarte er utdannet prest og har bla job-
bet som barne- og ungdomsprest. Han har også mye erfaring 
fra organisasjonslivet. Bjarte snakket om viktigheten av å re-
flektere over hvem vi egentlig er. Hva gjør oss til de mennes-
kene vi er? Det er ikke det vi GJØR, men det vi ER som viser 
hvem vi er. Det at vi er synshemmet gjør oss til ambassa-
dører for at livet er mangfoldig. Vi går sterke gjennom livet 
når vi gjør det vi vil, ikke det andre vil på våre vegne. 

MEDLEMSSAMLINGA 2010 Tekst: Gerd  

Fotografer i Kristiansand: Sturle Svendal og Frode Krøll  
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Senere var det faglig innlegg ved optiker Anne Kollandsrud. 
Hun har egen praksis i Lillesand og jobber i tillegg på øyeav-
delingen i Arendal. Hun ga oss faglig innsyn i øyets oppbyg-
ning og forklarte hva som skjer når øyet blir utsatt for lys. Hun 
brukte dette for å forklare hvordan et øye med albinisme er. 
 
Anne har tilpasset kontaktlinser for personer med albinisme i 
flere år. Dette har vært fargede linser med blank pupill 
(”smultring”). Ute i sterkt lys, bruker man i tillegg gode solbril-
ler, som andre. 
 
NAV dekker utgifter til kontaktlinser (optiker hjelper til med 
søknad). Når barn skal begynne med linser, trenger både bar-
net og foreldrene god opplæring. En må også regne med 
mange besøk hos optikeren som tilpasser linsene, særlig i 
begynnelsen. Denne tiden må en være villig til å gi, dersom 
bruk av linser skal bli vellykket. Det er ingen aldersbegrensing 
nedad for å få linser. (Anne har tilpasset for et barn på 14 da-
ger med øyeskade!) Flere av deltakerne fortalte gode erfa-
ringer med bruk av ”smultringlinser”. 
 
Stein Erik og Hallgeir fra Provista slapp deretter til og viste og 
fortalte om ulike hjelpemidler for synshenmmede. Det var 
mye spennende å se på og høre om, bla ulike luper, kikkerter, 
kikkertbriller, lyskilder/leselamper, mobiltelefoner m.m. 
 
I dag finnes det veldig mange gode hjelpemiddel for syns-
hemmede. Det er lurt å vise disse for barna, men foreldre må 
la barnet selv være med og styre hva slag hjelpemiddel det til 
enhver tid skal bruke. Dette er viktig for motivasjonen. 
 
Etter en flott tur i Dyreparken for barna og en god fagøkt for 
de voksne, var det tid for en velsmakende lunsj. Tror det ble 
litt is denne gangen også? 
 
Etter lunsj fikk mange av barna ansiktsmaling og vi møtte 
mang en løve og tiger utover ettermiddagen. I tillegg var det 
lek i det store lekerommet med mye spennende utstyr. 
For de voksne fortalte Rati Nyenya fra NOAH Conference i 
2008 i Las Vegas og viste bilder. Rati sa at denne konferan-
sen hadde vært viktig å være med på for dem. Og for NFFA 
er det fint å få et innblikk i hvordan andre land i verden arbei-
der med temaet albinisme. Rati og hennes familie er NFFA 
sine utsendinger til NOAH 2010. Vi ser frem til å høre fra dem 
ved neste årsmøte. 
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Senere lørdag ettermiddag var det Likemannssemi-
nar. Bjarte Thorsen innledet med tittelen ”JEG 
GREIDE DET!” Han fortalte om hvilke aktiviteter 
han har prøvd seg på (bl.a. lært hebraisk, gresk og 
latin, spilt i korps, vært fotballtrener, hatt båt siden 
han var ung, kjørt slalom). Lærdom: Mentale hinder 
er ofte større enn de fysiske! Resten av likemans-
seminaret besto av gruppearbeid, som vanlig. Se 
eget referat annet sted i Lysluggen. 
 
Kvelden ble avsluttet med deilig middag og sosialt 
samvær med kaffe og kake. Alle hadde med en gevinst 
hver. Disse ble loddet ut. I tillegg hadde Mona laget 
mange spennende pakker som ble auksjonert bort. Inn-
tekten gikk til Mona Berges og David Wangode sitt ar-
beid i Uganda. Alt i alt kom det inn ca 11.000 kr som i 
sin helhet går Uganda-prosjektet. 
 
Søndag 14. mars: 
Med sol i nakken og flotte solskjermer med dyremotiv, 
gikk vi alle i flokk og følge sammen med 2 dyktige dyre-
passere inn gjennom Dyreparkens port. Hele formidda-
gen var satt av til denne familieutflukten. Vi fikk en flott 
omvisning, der vi bla fikk se på og mate tigre. I tillegg 
fikk vi se flere nordiske dyr (m.a. jerv, elg, ulv, hubro og 
oter). 
 
Under oppsummeringen like før hjemreise, var alle enig i 
at dette hadde vært en flott helg for både store og små. 
Dette hotellet kommer vi gjerne tilbake til. God mat, greie 
rom, supert lekerom kombinert med bruk av Dyreparken 
var en innramming som passet oss godt.  

Over :  Våre danske venner fra DFFA 

Fagforeleserne samt 
leder for NFFA 
 
Fra venstre:  
Stein Erik, Edel,  
Hallgeir, Anne 
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Lørdag formiddag var det barna ungdommenes (og noen 
voksne) egen tur i dyreparken. Alle som én ble utstyrt med 
hodeplagg inspirert av dyr, så det var en skikkelig tøff gjeng 
som la av gårde. At vi var heldige med været la heller ingen 
demper på stemningen! 
 
Guiden som ledet oss rundt, var både kunnskapsrik og hyg-
gelig. Vi startet i tropisk avdeling med fuglehuset. Der så vi 
mange vakre og pussige fugler i alle størrelser. Dyrepasse-
ren hentet en svær slange, og det var kø av modige barn 
som fikk klappe den. Aper i alle størrelser ble også betraktet 
med interesse. Julius er alltid populær! Dyrepasseren hadde 
med seg mat til mange av dyra, og det gjorde at vi fikk se 
dem nærmere enn det som ellers er vanlig. Det økte utbyttet 
betraktelig for de fleste av oss, men enkelte av dyra var nok 
likevel litt vanskelige å få øye på. 
 
Midtveis hadde vi en stopp i kafeen ”Soko”, hvor vi fikk ser-
vert saft og varme boller. Det smakte utmerket! Etterpå be-
søkte vi et område med blant annet afrikanske dverggeiter, 
hengebuksvin, esler og perlehøns. Her fikk de som hadde 
lyst, være med på mating av geitene.  
 
Mange kjenner Pippis ape, Herr Nilsson, og i grupper på fem 
om gangen ble de som hadde lyst låst inn i buret sammen 
med slike ekornaper. Det var spennende når apene hoppet 
rundt på oss, og mange ble nok litt bustete på håret etter 
denne seansen!  
 
Det var tydelig at mange av barna visste mye om dyra på for-
hånd. Noen var nok litt skeptiske når de kom for nært eller for 
brått på, men de fleste så ut til å være ganske fortrolige med 
dyr. Vi hadde en spennende og lærerik formiddag i en vinter-
kledd dyrepark!  
 

 
 

ALLE BARN PÅ TUR I DYREPARKEN Tekst og to bilder: Hanne Kirsti  
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LIKEMANNSSEMINAR—sammendrag 

Tema: ”Jeg greide det!” 

Vi fikk en inspirerende og tankevekkende inn-
ledning av Bjarte Thorsen, der han fortalte 
om en del av det han hadde fått til i livet: 
 
- Studerte teologi og lærte både Latin, Gresk, 
Hebraisk (m/bittesmå tegn) - og greide det! 

- Deltok i kor, musikk - og greide det! 
- Var tidlig til å skaffe vindsurfebrett. - og greide det! 
- Var fotballtrener  i mange år fordi sønnen ville spille fotball. 
Tok trenerkurs.  På kurset lærte han bl.a. Heading  - og grei-
de det! 
- Har og kjører båt (sønnen vil at han skal ) 40 knop! Kjører 
vannski osv.  – og greide det 
- Kjører alpint, som byr på utfordringer, men man lærer seg litt 
spesielle mestringsteknikker da man ikke ser kontrastene så 
godt bestandig – og greide det! 

Sammendrag av referatene fra gruppediskusjonene: 

Diskusjonen i gruppene var mye inspirert av innlegget til Bjar-
te Thorsen. Gruppedeltakerne synes at egen personlighet tel-
ler mye for personlige mål. Alle trenger ikke pushe alle gren-
ser. Og man trenger ikke flytte grenser hele tiden. Man må 
selv finne ut hvilke grenser som er viktige å presse. Det man 
gjør skal man gjøre for sin egen del og ikke for å bevise for 
alle andre at man kan. Viktig å prøve fordi man har lyst - for 
så heller å finne ut at det ikke var noe for meg.  
 
De voksne/andre skal ikke si til barn med albinisme at ”dette 
kan du ikke fordi du er svaksynt”. Det må de finne ut av selv. 
(Unntatt hvis det er faresituasjoner, selvfølgelig) 
 
Albinisme gir noen begrensninger/utfordringer i livet, men alle 
andre har også sine begrensninger. Det er ikke slik at alle 
andre "kan alt" de heller! Et viktig mål er å klare å utdanne 
seg til det en har lyst til og kunne forsørge seg selv.  
 
Ikke bra å fjerne utfordringene! Bedre å tilpasse og tilretteleg-
ge for personlig "grensesprengning". Informasjon og kunn-
skap er svært viktig for ikke å lage seg falske begrensninger. 
Sett grenser selv og ikke la andre sette dem for deg! Hva er 
”albinisme-grensen” og hva er andre grenser? Vi begrenser 

Tekst: René mfl  
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oss veldig mye etter egne mentale grenser og ikke de faktis-
ke. Man skal kjenne seg selv og kjenne sine EGNE grenser. 
Ikke la andre sette DINE grenser ut fra hva de TROR disse 
er! - En mor forteller om tanker rundt hvor mye og hva barnet 
egentlig ser. Barnet har blant annet overrasket henne med å 
fortelle om ting han ser – detaljer som mor ikke trodde han 
kunne se. 
 
Det er viktig å la barn/ungdom/voksne slippe til. Det er ikke 
farlig å få noen skrubbsår. La dem prøve seg. Man får ofte til 
det som man har interesse for. "Det vi vil, får vi til!' 

Eksempler på utfordringer eller yrker som noen  

med albinisme mestrer: 

- Jente på 9 år som spiller håndball. Det fungerer greit på det 
nivå de er per nå. 
- En kjører traktor og moped, på tross av sitt dårlige syn. Ved-
kommende har kun gjort bruk av forsikring en gang på 40 år. 
- En har tatt utdannelse som elektriker. Under utdanning fikk 
han nødvendige og gode hjelpemidler. Jobber i dag som ser-
vicetekniker med PC. Han har også jobbet som selvstendig  
tv-reparatør. Har man interesse, så får man det til. Han har 
også bygd sin egen trehjulssykkel.  
- En er spesielt interessert i kunst og har blant annet utviklet 
en egen fotokunst. 
- Det å flytte til andre byer/steder – blant annet for å studere. 
En jente har gjort dette og i tillegg mestret studier. 
- En har hatt ulike jobber på veien til ferdig utdannelse som 
fysioterapeut. F.eks. bryggesjauer, hjelpepleierassistent, id-
rettsassistent, personlig assistent og fysioterapiassistent. 
Hadde noen hjelpemidler på høyskolen som kikkert og lupe, 
i tillegg til data. I tillegg var det noen timer med tilpasset 
gruppeundervisning. Er ellers også selvlært IT serviceteknik-
ker og konsulent. Reiser verden rundt til konferanser osv. på 
egenhånd – beregner seg bare litt ekstra tid til overganger 
mellom fly osv. 
- En klarte å vokse opp med albinisme i Nigeria – uten hjelpe-
midler. Satt helt framme ved tavla på skolen. Mange lærere 
forsto ikke hva albinisme var. Han måtte være bedre enn de 
andre. Utdanner seg nå til advokat i Oslo. 
- En er kjempeflink til å tegne, med masse detaljer. Spiller 
håndball. Hesteridning i full galopp. 
- En lager film, redigerer og gjør alt selv. Kjører litt firhjuling. 
Sykler. Spiller trommer i korps. Spiller gitar. Designer egne t-
skjorter. 
- En har tegna ei barnebok. 
- En har jobba på politihøgskolen, innen idrett.  
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Spesielt ang. sport 
- De fleste mente at individsport er lettere enn lagidrett.  
- Kampsport er ingen problem – trenger ikke se slag og spark 
fordi dette er innøvd og man ser det i kroppsspråket. 
- Langrennsski – problemer med å se skisporene, må lære 
seg å føle sporene. Lettere hvis man lærer seg løypene. Tre-
ning gjør mester. 
- Slalåm – viktig å lære seg bakken først, slik at man føler 
seg trygg. 
”Flatt lys” er det verste i slalåm bakkene. Å bruke refleks-
vest, merket ”blind/svaksynt”, kan være hensiktsmessig. 
Gjør ting litt enklere… Lurt at en eventuelt ledsager også 
bruker vest eller lett synlige klær… 
- Baneidrett – fordel med mindre baner slik at man får over-
sikt. Lettere å forholde seg til færre personer på banen. Lag-
idrett er ikke så vanskelig når det gjelder barneidrett. 
- Svaksynte har ofte dårligere balanse enn de som ikke har 
problemer med synet. 
- Kommentarer om skoleturer med fysisk aktivitet - for eksem-
pel slalåm: Den svaksynte er da ofte avhengig av å kjøre bak 
læreren de første turene for å lære seg bakken. Dette kan 
oppleves som flaut for ungdommen. Eller så kan den svak-
synte få hjelp av medelever ned bakken, men de kan gå lei 
og man føler seg da til bry.  
 
Av og til er det lov ”å kaste inn håndkleet” fordi det koster for 
mye å gjennomføre. 

Hvordan greier vi det? Tilpasninger, erfaringer og tips 

Det er ekstra utfordringer å ha albinisme og man skal 
ikke glemme at det faktisk krever ekstra energi for å 
mestre en del ting. Det er viktig at omgivelsene forstår at 
det krever mye å ha et redusert syn, og at en blir sliten. 
Det finnes skjær i sjøen, og man trenger ikke jobbe 100 
% - man skal ha ett liv ved siden av jobben. 
Man lærer seg mange MESTRINGSTEKNIKKER for å 
kompensere for handikapp. F.eks. mentale tankekart.  
Det kan være lurt å bosette seg på plasser med god til-
gjengelighet. På denne måten er det enkelt å komme seg 
til butikker osv. uten å være avhengig av bil og andre 
mennesker. Det praktiske livet blir lettere hvis man bor 
sentralt. 
De fleste er aktive innen kulturliv og er glade i å gå på 
kino og konserter. Det gjelder da å få en god plassering. 
Noen har erfaring med at rad 2-3 er god plassering. Lurt 
å reservere plasser, i stedet for å måtte presse seg frem 
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og kanskje måtte unnskylde seg med sitt handikap. 
En familie gjorde bruk av representant fra Blindeforbun-
det ved overgangen barneskole/ungdomsskole. Denne 
informerte sammen med foreldrene. Dette var meget bra. 
Spisesal med buffé – vanskelig og uoversiktlig, men det 
er likevel viktig å klare seg selv og ikke må geleides 
rundt hele tiden. Derfor kan man først gå en runde og få 
litt oversikt før man begynner å forsyne seg. 
Lupe og lese-tv – bra hjelpemiddel for noen, men det kan 
bli slitsomt hvis det blir for mye lys. 
Lupebrille – tungt å bruke for noen, mens andre er helt 
avhengig av det. Må finne individuelle løsninger, også 
mht sitte/ligge- stillinger. 
Ledsagerbevis –> fås av blindeforbundet. 

Førerkort 

Det er muligens tøffere psykisk for gutter ikke å kunne ta ser-
tifikat. En i gruppa opplevde det svært hardt i 18 – års alderen 
å ikke kunne ta førerkort når alle de andre gjorde det. I vok-
sen alder er de største problemene knyttet til henting og 
bringing av barna til aktiviteter og annet. Man føler at alt faller 
på ektefellen eller andre, og det er belastende. 
 
Flere med albinisme kjører nå bil i USA. Men hvor mye skal 
man presse grenser med tanke på den sikkerhetsrisikoen 
som oppstår når en svaksynt kjører bil? 
 
TT – kort fås uten problem noen steder, men ikke andre ste-
der. Kravet er at du ikke kan bruke bussen. Kortet skal 
ikke kompensere for dårlig kollektivtilbud. Dette er noe 
som bør bli bedre. Svaksynte bør få lettere tilgang til TT-
kort. De har like mye bruk for dette som eldre.  

Diagnosen albinisme 

Å få et barn med diagnosen, er i begynnelsen skremmen-
de for foreldrene. Man ser bare begrensningene og helse-
personell har ofte dårlige kunnskaper. Man må søke informa-
sjon over alt og får ofte feilinformasjon.  
 
Flere savner en ”liste” som 
man kunne få tidlig etter fødsel 
med informasjon om diagnosen 
og om hva man kan gjøre til 
hvilket tidspunkt i barnets liv. 
Hvilken tilrettelegging som er 
lurt å gjøre og kanskje en liste 
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over dyktige fagfolk på området som man kan kontakte. Dette 
må være en liste som foreldre kan benytte hvis de selv øns-
ker det. Styret oppfordres til å jobbe med dette. 
 
Gen-testing – noen har fått tilbud og utredning - andre ikke. 
Det må være opp til den enkelte å takke ja hvis man får et 
slikt tilbud. 
 
Gruppen utvekslet erfaringer om det å informere barn som 
har albinisme om hva albinisme er og om deres diagnose. 

’Albino’ eller ’person med albinisme’ 

Hadde en liten diskusjon om hva som er greit å si - ’albino’ el-
ler ’person med albinisme’. Fordelen med å si albino er at alle 
vet hva det er og at det er enkelt å si. Problemet er at det er 
stigmatiserende og kan oppleves negativt å bli kalt det. En i 
gruppa kalte seg selv for albino helt bevist. Hun hadde brukt 
flere år på å akseptere ordet, og nå var det blitt ufarlig for 
henne selv, også når andre brukte det.  
 
Mobbing: Det er veldig kultur- og miljørelatert hvor mye mob-
bing som forekommer. Personlighet har også stor betydning 
for om mobbing forekommer. Flere mener det er enklere å 
være ”annerledes” i dag enn for 30-40 år siden… 

Summarisk 

En fellesnevner fra alle deltakerne:   
"Det jeg vil, får jeg til…." 
 

ÅRSMØTEPROTOKOLL  

NFFA 2010 

Årsmøte i Norsk Forening for Albinisme, 12. mars 2010 kl 20.00. 
Dyreparken hotell, Kristiansand. 
 
SAK 1 : OPPROP 
Nina Krøll Angelsen, Frode Krøll, Edel Krøll, Jarle Gauslaa, René Helminsen, Ida Martine Nilsen, 
Stein Erik Skotkjerra, Kristin A. Reidarson, Bent Kyllesdal, Jørgen Søvisdal, Kirsten Sundbø, Geir 
Sunde, Sturle Svendal, Beate Omsted, Henny Angelsen, Rolf Angelsen, Ratidzayi Takawira Nye-
nya, Joar Brakstad, Anja Haughom, Hanne Kirsti L. Waale, Nina Sterner, Anne Britt Brandshaug, 
Kjellaug Brandshaug, Mona Berge, Lennart Wedel Jarlsberg, Arnhild Sargenius, Hanne Kristin 
Nilsen, Anita Årseth, Brian Nyborg, Cecilie Andrea Sterner, Marianne Dalviken, Ingunn Engebret-
sen, Tone Lisbeth Gundersen, Beate Årseth.Ribe, Amadou Diallo, Anja Larsen, Kjeld Chr Fjeld-
vig, Gerd L. Kroken.  
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SAK 2: KONSTITUERING  
Ordstyrer: Edel Krøll.  
Referent: Gerd l. Kroken 
Tellenemnd: Nina Sterner, Lennart Wedel 
Signering av årsmøteprotokollen: Anne Brit Brandshaug, Anja Haughom 
 
SAK 3: GODKJENNING AV SAKSLISTE 
Saklisten ble enstemmig godkjent. 
 
SAK 4: GODKJENNING AV ÅRSMELDING FOR 2009 
Leder gikk gjennom årsmeldingen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.  
 
SAK 5: GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2009 
Kasserer gikk gjennom regnskapet. 
Regnskapet for 2009 ble enstemmig vedtatt.  
 
SAK 6: GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2010 
Kasserer gikk gjennom budsjettforslag for 2010 
Forslag til budsjett for 2010 ble enstemmig vedtatt. 
 
SAK 7: FASTSETTING AV KONTINGENT 
Forslag: Beholde kontingentsatser fra 2009.  
Enkeltmedlemskap: 200 kr | Familiemedlemskap: 300 kr 
Forslag til kontingentsatser ble enstemmig vedtatt. 
 
SAK 8: GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN 2010 
Leder gikk gjennom handlingsplanen. 
Handlingsplanen ble godkjent, med følgende merknad: 
Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en ”punktbrosjyre” over 
livsløpskompetanse rundt albinisme. Styret tar denne saken videre.   
 
SAK 9: ENDRING AV FONDETS VEDTEKTER 
Forslaget var sendt ut på forhånd. Leder leste gjennom forslaget til endringer.  
Forslag til nye vedtekter for NFFA sitt fond ble enstemmig vedtatt.  

 
SAK 10: VALG AV STYREMEDLEMMER OG VALGKOMITE 
Valgkomitéens innstilling til nye styremedlemmer: 
Leder: Edel Krøll                                1 år  2010 - 2011 
Kasserer: Jarle Gauslaa                    2 år  2010 - 2012 
Styremedlem 1: Geir Sunde              2 år  2010 - 2012 
Varamedlem 1: Jørgen Søvisdal       2 år  2010 - 2012 

 
Representant til valgkomitéen: Vedtatt at valgkomiteen nå består av to medlemmer 
mot tidligere tre. Ingen nye valgt. 
Valgkomite: Ingunn Engebretsen (leder) 2010 -2011 og Gerd L. Kroken 2010-2012. 
Som en konsekvens må da vedtektene justeres iht valgkomitéen og når leder skal 
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velges (oddetallår). Styret sørger for dette. 
 
SAK 11 ENDRING AV NFFA’s VEDTEKTER, § 6  
Bakgrunnen er at generalforsamlingen vedtok i 2009 at styret for fondet har samme 
styre som NFFA sitt ordinære styre. 
Nye regler for valg av styremedlemmer blir som følger: 

Leder (oddetallår) 
Sekretær (oddetallår)  
Kasserer (partallår)  
Første styremedlem (partallår) 
Andre styremedlem (oddetallår) 
Første vara (partallår) 
Andre vara (oddetallår)  

Valgkomité: Bestå av 2 medlemmer som velges for 2 år. 
 
SAK 12: REISE TIL SYDEN 
Kan det være aktuelt å arrangere sydentur i regi av NFFA?  
Turen må være egenfinansiert. Moderat begeistring for forslaget.Temaet blir lagt på 
is inntil videre. 
 
 SAK 13: LYSLUGGEN 
Er det noen som foretrekker elektronisk utgave av lysluggen framfor papirutgaven? 
Flere ønsker elektronisk utgave. Det blir laget liste over hvem det gjelder. De vil få 
Lysluggen på e-post. 
 
 SAK 14: AVSLUTNING 
Leder takket Anja Haughom for arbeidet i styret.  
Møtet slutt kl 21.15. 
 

Anne Britt Brandshaug (sign)     Anja Haughom (sign) 

Hei, mitt navn er Marcel Leliënhof og jeg har i mange år tenkt på å gjøre et 

portrett prosjekt på Albinisme. Det er en tilstand som jeg kunne ønske å 

bidra til økt forståelse av.  Prosjektet vil sannsynligvis bli en utstilling og om vi er 

heldige en bok. Nå ser jeg etter modeller som vil la seg fotografere til dette prosjek-

tet. Om dere vil se på hvilke type bilder jeg tar, kan dere sjekke websitet til agenten 

min, www.tinagent.com  

 

Henvendelser om dette kan gjøres til meg på lelienhof@mac.com. 

 

Hilsen, 

Marcel Leliënhof, Mobil nr: 920 32 111 

FOTOANNONSE 

http://www.tinagent.com
mailto:lelienhof@mac.com
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Edel Krøll: Jeg har vært leder for NFFA siden 2008, 
og takker for fornyet tillit i år. Jeg er 58 år og mormor 
til Sanna på snart 8 år med albinisme og lillesøster 
Maria på 2 år, også med albinisme. Mellomsøster Mi-
riam har ikke albinisme. Jeg har vært medlem i NFFA 
siden 2004. Min mann, Frode, og jeg bor i Lilleham-
mer. Jeg var først fysioterapeut, men har senere hatt 
ulike lederjobber innen helsevesenet. Jeg liker å lese, 
sykle, dra på turer – og strikke sokker til små føtter.  
 
 
 
Jeg heter Jarle Gauslaa er 44 år ugift og bor i Lille-
sand, en liten by på Sørlandet. Jeg er utdannet kost-
økonom ved Høyskolen i Akershus og jobber som 
kjøkkensjef på et kommunalt produksjonskjøkken. Jeg 
har også fagbrev som kokk. Jeg har vært medlem i 
NFFA siden den ble startet i -94, fordi jeg synes det er 
et viktig arbeid foreningen vår gjør, spesielt med tanke 
på foreldre og barn. Det har også vært viktig og lære-
rikt for meg å treffe andre med albinisme, derfor håper 
jeg på at foreningen får leve i mange år til. Jeg er nå 
kasserer på 5 året, men har også tidligere hatt verv i 
NFFAs styre. Jeg er regionkontakt for Aust-Agder.  
 
 
 
Eg heiter Gerd Lyngstad Kroken, er 54 år, gift og 
bur i Vinje i Telemark. Eg har 3 barn, Øystein, Magnus 
og Kathrine. Magnus er 21 år og har albinisme. Eg er 
utdanna førskulelærar og arbeider i dag som styrar i 
ein 3-avdelings barnehage i Vinje. Eg har vore med i 
NFFA sidan slutten av -90 talet. Samlingane i NFFA 
lært meg mykje om det å leve med albinisme. Det har 
også lært meg kor viktig det er å ha ei forening som er 
opptatt av det unike som albinisme er. Eg er sekretær 
i foreninga og regionskontakt for Telemark.  

PRESENTASJON AV DET NYE STYRET 
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René Helminsen : Hei! Jeg er nå blitt 45 lange vintre. Så 
langt jeg vet, har jeg albinisme OCA II (melanin-positiv). Jeg 
har også andre særpreg som at jeg er Hørselshemmet 
(hørsel som en gråstein - som høresentralen beskrev det en 
gang) og har en dårlig rygg (ryggoperet). Har fullført følgende 
utdanninger: Vanlig barne- og ungdomskole,  videregående 
naturfaglig linje og studentfag. Så ble det Fysioterapihøgsko-
len i Oslo(1988-1991).  
 
Arbeidserfaringer: Sjauer, pleiemedhjelper, fysioterapiassis-
tent, hjelpetrener/assistent Beitostølen HSS, fysioterapeut 
(praktisert fra 1991 til 2002. Da sa ryggen stopp). Jobber si-
den 2002 som administrasjonsmedarbeider i familiebedriften 
og har også egen enkeltmannsbedrift innen IT. Styremedlem i 
NFFA siden 2009. 
 
 

Geir Sunde gift med Heidi og har to barn Torstein 
(snart 14 år) og Elise (snart 10 år). 
 
Vi kom først i kontakt med foreningen i 1996 da Tor-
stein ble født med albinisme.  Vi fikk da tilsendt en vi-
deo fra daværende Leder Tove Pharo Ronde med et 
program om henne og datteren som hadde vært på 
NRK, tror jeg.  Kontakten med foreningen var til stor 
hjelp for oss i den perioden hvor vi hadde mange 
spørsmål og færre svar. Etter det har vi vært mer el-
ler mindre aktive medlemmer hele tiden.  Jeg er  
Regionkontakt for Trøndelag. 
 
Jeg er snart 47 år og arbeider i Bank til daglig.  Har 
også tidligere vært med i styret en periode for mange 
år siden.  Jeg takket ja til å stille som styremedlem nå 
fordi jeg vet det er viktig at denne foreningen finnes.  
Det fødes hvert år noen få barn i Norge med Albinis-
me, og disse foreldrene har stort behov for noen å 
snakke med i denne utfordrende perioden.  Etter hvert 
som barna vokser opp er det også viktig å skape treff-
punkt hvor de kan møte andre på sin alder og med de 
samme utfordringene samt også treffe eldre ungdom-
mer.  
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 Hei. I forrige nummer av Norges Blinde var det en artikkel om 
"uleselige veivisere". Men hva med kofferter?  
 Vår datter, Andrea, snart 17 år, er svaksynt og ønsket seg nye kof-
ferter til jul. Hun ønsker seg kofferter i sterke farger, slik at hun lettere 
kunne se dem på bagasjebåndet. Og kofferter fikk hun. En knall rosa, og 
en knall turkis, som er "harde" og fargesterke. Men så kom dagen vi 
skulle bruke dem, - nemlig på påsketuren til Frankrike! En lås på koffer-
ten må man jo ha, så vår forbauselse var stor da vi skulle stille inn og 
bruke låsen. Det er praktisk talt HELT umulig for en svaksynt å se de bit-
te små tallene på kodelåsen! Og jeg må innrømme at selv vi som er 
"normalt seende" også hadde problemer. Vi prøvde med forstørrelses-
glass, med lykt og lupe. Håpløst! Deretter tenkte vi at vi kunne "føle" oss 
frem, og telle antall "hakk" fra NULL på hjulene som skal vris for å få rett 
kode. Men den gang ei... Hjulene er så godt som trinnløse. Løsningen er 
da at man som svaksynt ENTEN ikke låser kofferten - noe som er en risk 
i seg selv - ELLER må ha med en seende for å få hjelp til å åpne den 
ved ankomst, eventuelt be noen om hjelp.  Dette synes vi er helt uaksep-
tabelt, og lurer på om noen der ute har tips om andre varianter som kan 
brukes av svaksynte? (Send en e-post til Lysluggen…) 
 Kanskje burde "noen" ta kontakt med Samsonite for å høre om de 
kanskje burde ta hensyn til denne delen av befolkningen også? Vi tok 
med oss koffertene tilbake til Morris der de var kjøpt for eventuelt å bytte. 
Men problemet er at det ikke finnes noen andre harde kofferter med ster-
ke farger å få kjøpt. Så da var vi like langt.  

Et kuffert-sukk før ferien! 

God tur ønskes fra 
Tove Pharo. 

Tenk at 
det kom inn over 11 000 kr til Ugandaprosjektet ved medlemssam-
lingen 
NFFA har vunnet 5 billetter til badeland i Kristiansand fordi vi svarte 
på et evalueringsskjema på internett! Styret velger de fem heldige 
som skal få bruke billettene :-) 
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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  

Nyttige / viktige 
internettsider: 
nav.no  
adaptor.no 
hjelpemiddelkatalogen.no  
albinisme.no 
albinismAid.com  

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

slik som før. Men i tillegg sendes den med e-post til alle som vi 

har notert ønsker dette. Dersom du IKKE har fått Lysluggen elekt-

ronisk innen 15. juni 2010, men gjerne vil ha det framover, venn-

ligst send en e-post til lysluggen@albinisme.no 

 

Etter et par numre på denne måten, og når vi vet at sending med 

e-post fungerer som det skal, sendes ikke papirutgaven til de som 

vil ha den elektronisk. 

mailto:edel@kroll.no
mailto:edel@kroll.no
mailto:edel@kroll.no
http://www.nav.no
http://www.adaptor.no/
http://www.hjelpemiddelkatalogen.no

