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Det er 17 kuldegrader på Lillehammer i dag. Inne
spraker varmen fra vedovnen, det står levende lys her
og der og den sjuarmede står i vinduskarmen. Akkurat
i dag har jeg kjøpt de aller første julegavene og i morgen skal Sanna, Miriam, Maria - og de fleste andre
norske barn - åpne første luke i julekalenderen. - Da
er vi plassert i tid og sted. Det er snart jul!
Snart, ja. For før vi kommer så langt kan du sette deg
ned og lese dette nummer av Lysluggen - om Rene’s
store NOAH-tur, om planene for neste medlemssamling, siste nytt fra David Wangode. Og litt mer.
Dessuten er dette den siste Lysluggen som blir sendt
ut i papir til alle. Fra 2011 sender vi elektronisk Lyslugg til alle vi har e-post adresse på. Hvis du OGSÅ vil
ha papir-utgaven, må du be om det. Mail til
lysluggen@albinisme.no. (Noen har gjort det
allerede). Men vær trygg, vi sender fortsatt
papir til alle som ikke har e-post adresse!
Kanskje DU skulle støtte
Ugandaprosjektet?
Kontakt Mona Berge.
monabe@broadpark.no

Hilsen
Edel Krøll
Leder NFFA
leder@albinisme.no
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Kasserer:
Jarle Gauslaa
Skolegt. 29, 4790 Lillesand
Telefon: 92 01 03 28
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Kontonr til NFFA: 1607.33.72376

Sekretær:
Gerd Lyngstad Kroken
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To nydusjede jenter og en glad
mormor !

Reisedagbok fra NOAH konferansen
i Washington DC 14. -21. juli 2010
Tekst : Rene Helminsen
ONSDAG 14. juli:
Å besøke konferansen til vår
"søsterorganisasjon" NOAH skulle bli
spennende!
Jeg har litt forhåndsinfo, og det er utrolig mye spennende. Lurer på hvordan
jeg skal få tid til alle foredragene jeg
har lyst til å høre på? Og så er det faktisk meldt 30-40 varmegrader. Må pakke klær som også kan brukes ute i
sånn varme. Pakker i en grei koffert jeg
kjenner igjen og har fått tak i en knall
rosa navnelapp, så da burde jeg finne den på koffertbåndet.
Kona kjører meg til Flybussekspressen onsdag klokka 8:30.
Og så er jeg på tur! Spiser medbrakt frokost på bussen.
På Gardermoen går jeg til innsjekking og får spørsmål om alt
mulig om meg og bagasjen min. Det må ligne standardskjemaet til en amerikansk "offiser". Tar en evighet å få levert kofferten! Så sikkerhetsjekk og skanning. Ut med all elektronikk.
Har rutinen inne så det går ganske greit. Finne gaten og vente sammen med en drøss folk. Flyet er nemlig fullbooket. Så
blir jeg kalt til siden og må gjennom en ekstra sikkerhetsjekk.
Tømming av håndbagasjen igjen, en masse spørsmål og individuell skanning. Men det er jo bare kjedelig på gaten uansett, så! :-)
Boarding. Avgang kl 12:55. Får mat og sover meg over Atlanteren. Lander i Philadelphia 25 minutter før tid. Jeg har da 2
timer og 45 min før flyet til Washington går, kl 17.45. Det skulle jo holde meget bra. MEN: Her var det prosedyrer og køer!
Tok meg 45 minutter å komme gjennom passkontrollen. Hentet kofferten som jeg jo hadde lagt på båndet, og ventet
lenge. Denne skulle leveres manuelt av meg personlig til ny
bagasjesjekk/transport. Kø igjen! Tok mer enn 30 minutter. Så
var det å haste videre til neste terminal. Ny kø. Dette gikk
småååååått. Først kl 17 nærmet jeg meg sikkerhetskontrollen! Her måtte jeg snike for å få opp farta. Klokka var blitt
17:15. Nå ble jeg svett! Boarding var 17:15. Og det var langt
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til gaten. 30 minutter til terminalen sto det. Godt jeg hadde
vært på Philadelphia flyplassen før for - nå visste jeg omtrent
hvor jeg skulle gå. Jeg skyndte på hva jeg kunne og rakk gaten klokka 17:30. Puh!
Men ”heldigvis” var det forsinkelser. Så jeg nådde det fint. Vi
landet i Washington først 19:30. Hentet min koffert og kom
meg ut av flyplassen. Der var det ikke mye sjekking, gett! Tok
undergrunnsbanen det korte stykket til hotellet. Men hvor var
hotellet da? Hadde sett noen bilder av hotellet men kjente
ikke igjen noe av det og det begynte jo å skumre også så alt
var ikke helt likt. Slo på GPS’en på mobilen. Den sa jeg var
rett ved. Endelig fant jeg hotellet. Fikk rom i 2de etasje - rett
over der konferansen holdes – kjekt! Ok rom med stor seng
og skikkelig stor tv. Kjekt at man kunne koble den bærbare
pc’en til tv’en så slapp man å slite med den lille skjermen på
laptop’en.
Klokka ble 22 og nå var jeg sulten! Ruslet rundt på hotellet og
fant korridoren som ledet ned til undergrunnen. Der nede var
det all verden av butikker, restauranter mm. Og jammen fant
jeg direkte rulletrapp til undergrunnsbanen der nede også. Så
da hadde jeg ikke i det hele tatt trengt å gå opp på gata for å
komme til hotellet! Så hastet jeg opp på rommet og sovnet
som en stein.
TORSDAG 15. juli:
Ruslet ned i undergrunnen og fant et sted der jeg selv kunne
plukke meg den frokosten jeg ville. Deretter snuste jeg rundt
og så på forberedelsene til konferansen.
Kl 15:00
Registrering
Fikk mappe med program og masse nyttig
materiell. Tydelig navneskilt rundt halsen,
med bånd som fortalte
om man var nykommer, styremedlem,
president, utstiller, foreleser osv. Det var
veldig kjekt med så
tydelig navn når man
forsøkte å organisere
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Deilig og kjølig i undergrunnen
- mens det var 30
varmegrader over jorda.
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bildene man hadde tatt.
Man kunne registrere seg til de ulike delene på konferansen og få hentet sine forhåndsbestilte profilartikler med NOAH eller konferanselogo. Jeg henger i registreringsområdet og snuser på organiseringen. Treffer på både nykommere og oldtimers. Det settes opp stasjoner for bytting av solbeskyttelsestøy mm, og informasjonstasjoner for Minesota Universitetet, "Under The Same Sun", salg av diverse artikler osv.
Kl 17:30 First Timer's Session
Presidenten holder foredrag om organisasjonen generelt, historisk, finansiering osv.
Det anbefales å være så tilgjengelig som mulig hele tiden så man får utvekslet så
mye erfaringer og kontakt som mulig. Så skynder jeg meg og finner noe mat i labyrintene i undergrunnen... Her går det unna!
Kl 19:30 Åpning av konferansen
Åpning med en veldig morsom video (hvor styret er
skuespillerne) hvor "russerne" diskuterer NOAH2010
"mission" i James Bond-stil. Presidenten og flere styremedlemmer holder innlegg og takker de mange frivillige
som har bidratt siden forrige konferanse. Blant annet
bruker de organisert bowling for innbringing av midler.
Dette er en stor inntektskilde, og de hadde fått inn
150 000 dollar hvor 1/3 av dette gikk til ren sponsing av
konferansen. De mest ivrige frivillige fikk påskjønnelser
med diplom og selvlysende blinkende krans de skulle
ha rundt nakken resten av konferansen for å vise at de var store hjelpere.
Kl 20:30 Mottakelse i festsalen.
Man får litt å bite i og kaffe, te, juice osv. Her er det masse-mingling! Utrolig å finne
så mange med albinisme på samme plass... Og diskusjonene går høyt.
Kl 21:30 Oppmøte på bar - King Street Blues
Funnet en koselig bar i undergrunnen. Fin mingleplass. Utrolig avslappende atmosfære.
FREDAG 16. juli:
Kl 09:00 General Session - Latest Research in Albinism
NOAH er heldig som har noen av de beste og smarteste vitenskapsfolk som fokuserer på albinisme forskning. Ledet av Dr. William Gahl, direktør i National Human
Genome Research Institute, bringer denne sesjonen sammen grunnpilarene innen
albinismeforskning. Legene diskuterte den siste utviklingen i albinismeforskning,
pågående prosjekter, og en titt på hva som kan være av fremtidige forskningsprosjekter.
Så måtte jeg begynne å velge mellom de parallelle sesjonene. Dette ble ikke lett!
Sååå mange interessante temaer å velge blant – og flere av de mest interessante
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går samtidigFor 10:30 kunne jeg tenke meg både Ask the
Doctors og Bioptic Telescopes: Determining Appropriate Candidates. Det fikk bli om bioptiske kikkerter.
Kl 10:30 Bioptic Telescopes: Determining Appropriate
Candidates
Denne økten fortalte om hvem som kan være aktuelle kandidater for bioptiske teleskoper fra perspektivet til øyeklinikker.
Det ble fokusert på: Evalueringen av synshemningen og prosessen med foreskriving av bioptiske hjelpemidler. Kriteriene
for synsskarphet og synsfelt. De ulike typer av bioptiske systemer. Hva som er begrensninger av bioptiske systemer. Annen bruk av bioptiske systemer. Et utrolig interessant synshjelpemiddel! Det er flere med albinisme (og også andre) som
har tatt sertifikat for bil med dette som hjelpemiddel, blant annet i Pennsylvania regionen.
Kl 11:45 Felles lunsj i festsalen.
Du verden så mye folk!
Så var det å velge mellom HPS (Hermansky-Pudlak Syndrome), West Virginia Bioptic Driving Program, A Practical Approach to Low Vision, og flere. Syns jeg ville ha med meg noe
annet enn bioptiske kikkerter. Jeg valgte HPS som jeg visste
svært lite om.
Kl 13:00 HPS (Hermansky-Pudlak Syndrome)
Hermansky-Pudlak syndromet er en sjelden form for albinisme. Den har den typiske mangel på pigment og redusert
synsskarphet slik som andre typer albinisme, men den har i
tillegg medisinske tilstander som forårsaker en bløder-lidelse
og kan også involvere lungene og fordøyelseskanalen. De redegjorde for hvordan man setter nøyaktig diagnose og hva
som er behandling. Gikk også inn på pågående forskning om
HPS. Interessant foreleser som engasjerte. Hmmm. Ser ut
som jeg faktisk bør få testet meg selv for HPS...
Så velge, velge, velge mellom: How We See, Posture and
Back Care of People with Albinism, men det ble Low Vision
Driving Panel. Så jeg løper videre –
Kl 14:10 Low Vision Driving Panel
En tverrfaglig paneldebatt om problemene og betraktninger
knyttet til dårlig syn og bioptiske teleskopiske linse-systemer.
Panelets enighet: Om man klarer sertifikatet med bruk av
bioptisk, så er man ikke noen dårligere sjåfør enn andre som
slipper gjennom til sertifikat! Men man måtte altså kjøre opp i
en stat som godtar bioptiske briller under kjøring. Og det er
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ikke alle stater som godkjenner dette. Men NOAH har lister over regler og stater
som godkjenner dette. Så fikk man bare flytte hjem igjen senere…
Klokka 16 var det nok en sesjon med et par temaer å velge på: En barnebokforfatter og utdanningsprogram for barn. Hadde lite tid til å skaffe meg middag før jeg
skulle på sightseeing med buss (med aircondition! Det var 35 grader ute!) kl 17.
Jeg hastet ned i undergrunnen og fant en pen restaurant som serverte meg en ypperlig velsmakende amerikansk mør biff. (MEN - kommer tilbake til det…)
Kl 17:00 Sightseeing med buss i Washington
Guiden bablet i vei om Washington DC's historie og ditt og datt. Og så fikk jeg øye
på guidede turer med Segway! Det måtte jeg prøve om jeg fikk bestilt på en av dagene etter konferansen! Guiden var faktisk svensk! Stoppet ved de store attraksjonene som White House, Washington Memorial, II World War monumentet osv. Akkurat tilbake på hotellet gikk magen berserk! Så den biffen (eller tilbehør) var ikke
sååå bra allikevel!

LØRDAG 17. juli:
Av tre parallelle sesjoner måtte jeg velge igjen...
Kl 08:00 Albinism Survey Results
Her ble resultatene av den siste ”Albinisme fellesskaps-undersøkelsen” gjennomgått. Vi fikk høre hvordan andre mennesker med albinisme klarer seg fra dag til dag
med syns-spørsmål, om de tjenester og tilpasninger som gjerne fungerer best, og
hva foreldre lærer om skoletjenestene. Vi fikk en gjennomgang av resultatene så
langt og det ble også litt diskusjoner om hvordan disse funnene er unike for oss
med albinisme.
Kl 09:00 General Session: East Africa Crisis
Vi hørte om hvordan en journalist gikk under jorda og gjorde en banebrytende reportasje om albinisme-krisen i østlige Afrika. Sjokkerende fortellinger!
Igjen valgets kvaler. Må velge mellom 7 parallelle sesjoner!
Kl 10:30 Making the Most of the Eye Exam and
Recommended Treatment Option
En god synsundersøkelse er et viktig utgangspunkt for å finne riktig behandling og
riktige henvisninger for de med albinisme, sier Dr Rick Thompson. Presentasjonen
forklarte måling og tolkning av synsskarphet, nær- og fjern-punkt refraksjon (eye
glass resepter), øyemuskelevaluering, øyehelse vurdering, briller (avstand, lesing,
bifokale), nyanse r, og kontaktlinser. Diskusjon om foreskrivning av hjelpemidler for
dårlig syn.

Nyttige / viktige internettsider:
nav.no - adaptor.no - hjelpemiddelkatalogen.no - albinisme.no albinoaid.com - albinismAid.com (Ugandaprosjektet) - blindeforbundet.no 6
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Det ble en god del spørsmål og diskusjoner
på denne sesjonen og da rakk jeg ikke fellesbildet av de voksne med albinisme tatt
fra foajeen 
Kl 12:00 Felles Lunsj
som jeg knapt rakk! Og igjen velge mellom
mange interessante innlegg...
Kl 13:00 Vision Development or “Why
People With Albinism See
Differently - A Medical Perspective”
En grei og rask oversikt over øyet, hvordan
det fungerer og hvordan synet utvikles. Fokus på de funksjonelle og strukturelle forskjeller for en person med albinisme og metoder som brukes til å behandle øyeproblemer i albinisme, inkludert kirurgi.
Kl 14:10 Genetics of Albinism
Denne økten var ment å gi en grunnleggende forståelse av genetikk og eksempel hvordan albinisme egenskaper arves etterfulgt
av en mer detaljert forklaring av mulige arv
mønstre for de ulike typer albinisme.
Etter denne sesjonen hadde jeg litt tid til gode, da jeg ikke har
kropp til å være ute i 35 plussgrader og spille "kick game"
som sto på programmet. Hadde sett at Minesota Universitetet
fortløpende kjørte "Albinisme fellesskap undersøkelsen" på
alle som ville. Så da kastet jeg meg på denne. Dette er en undersøkelse som pågår over tid og er organisert av International Albinism Center Research Team, en del av NOAH.
"Albinisme fellesskap undersøkelsen" kartlegger hvordan vi
med albinisme fungerer i det daglige. Den består av ulike
spørreskjema og noen praktiske tester.
Kl 17:00 Meet the directors
Her fikk vi møte hele styret samlet i plenum helt uformelt, en
presentasjon av hver enkelt og hva de jobbet med for NOAH.
NOAH er veldig mye lik vår NFFA. Men NOAH drives helt på
frivillige midler. Og de er nå såpass store at de har noen som
er ansatt for å drive organisasjonen. Men intensjonen er å
være "en stor familie".
Kl 19:30 Mottakelse og underholdning
Stor samling i festsalen. Medkaker og drikke. Langs de lange
veggene er det satt opp bord med ting for den stille auksjo7
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nen. En masse forskjellig å by på. Man skriver
seg på ei liste. Navn tlf. nummer og sum. Siste på
lista vinner. Kjekk måte å auksjonere på når det
er så mye folk og umulig å få stillhet i en budrunde.
Rett utenfor festsalen har hver Teen/Tween gruppe satt opp presentasjon av sitt arbeid i løpet av
konferansen. Hver gruppe hadde en urne man
kunne legge på penger for den gruppa man syntes var best. Den gruppa som vant fikk alt som
ble donert og dette dekket deltakelse og reisestipend for én av deltakerne til neste sommers leir.
Litt senere ble det delt ut utmerkelser og påskjønnelser. Og så ble det musikalsk underholdning av
noen av de unge talentene i organisasjonen som
for anledningen laget gruppa "Only White Band".
Til stor jubel fra tilskuerne.
SØNDAG 18. juli:
Kl 09:00 Felles frokost
Kl 10:00 Avslutning
Litt oppsummering og takk til alle. Og så enda en veldig morsom om neste store "mission": St. Louis i 2012. Budskapet er:
Meet me in St. Louis! NOAH's 14th National Conference.
When: July 12-15, 2012
Where: Millennium Hotel St. Louis
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Website: http://www.millenniumhotels.com/millenniumstlouis/
index.html
Etter konferansen forsøker jeg å booke Segway guidet tur.
Men dessverre er det trøbbel med BBS hjemme i Norge for
bruk av bankkort i utlandet så jeg klarer ikke å fullføre bookingen! Buhu! Så ruslet jeg av gårde og ser meg mer omkring
i labyrintkorridorene i undergrunnen. Og jeg kommer til å tenke på at jeg stort sett bare har befunnet meg inne på hotellet
og i undergrunnen siden jeg kom! Men utrolig behagelig med
alt slik tilgjengelig og med god temperatur hele tiden.
På ettermiddagen kom jeg meg ut på bakkenivå og så meg
omkring. Var vel fortsatt 30 grader ute. Veldig mange hoteller
og kontorer omkring dette Mariott-hotellet som vi var på. Men
litt lengre sydover var det mer restauranter osv. Så da tenkte
jeg at jeg fikk finne meg en ny plass å spise middag. Mens
jeg ruslet rundt traff jeg på noen flere deltakere (er jo lett å
kjenne oss igjen!) som visst var på samme ærend. Vi fant en
Thai-restaurant med bra mat. Det viste seg at flere i den
gruppa jeg møtte på satt i styret for NOAH. De var imponert
over at en så stor andel av nordmenn med albinisme er med i
foreningen.
MANDAG 19. juli:
Ny frokostjakt i undergrunnen. Leter så etter litt suvenirer å
ha med hjem. Treffer av og til på noen deltakere som forsatt
er igjen som meg. Vi slår da av en prat. Det er flere som har
spørsmål om hvordan det er å ha gule filterbriller osv. Fant
Subway på min rusling i undergrunnen tidligere på dagen. Så
til lunsj blir det Subway
Italian B.M.T. full footlong. Jeg elsker Subway!
Setter meg ned i foajeen
og surfer på laptopen.
Henter ned presentasjonene fra denne 2010konferansen. Til middag
fikk jeg lyst på en skikkelig amerikansk burger.
Koste meg med en skikkelig gedigen 400 grams
Burger med tilbehør. Ikke
noen McDonalds dette
nei!
9
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TIRSDAG 20.juli:
Så var siste dag kommet. Booker ut etter lunsj. Tar
undergrunnstoget til flyplassen. Det tar bare ca. 5-10
minutter. Har godt tid og det går lett å finne selvbetjeningsboksene for innsjekking (reiser med elektronisk
billett). Får ut koffertetiketten til kofferten og boardingkortene. Så var det litt knot å finne hvor man skulle
droppe kofferten. Mye sikkerhet i USA! Men alt går
glatt denne gangen og alt er i rute.
ONSDAG 21.juli:
Sover som en stein og våkner når vi nærmer oss Oslo. Får et
halvt rundstykke og et glass juice til frokost – det var da sparsomt. Vi lander 10:30. Kommer meg greit ut gjennom sikkerheten på Gardermoen. Er som vanlig innom tax-free mens jeg venter på kofferten.
Vel ute er klokka passert 11. For sen til
11:10-bussen. Kjøper meg frokost mens
jeg venter på neste Flybussekspressen
13:10. Vel hjemme i Fredrikstad er det rett
på jobb. Og så bærer det hjem til sofaen.
Puh!
Men for en lærerik tur!

DIALLO
Diallo lever sitt liv farlig for tiden. Han er gått i dekning. Han
har ikke lov til å være i Norge nå. UNE har avslått både søknaden og anken om opphold i Norge. Men han har fantastiske venner i Oslo som engasjerer seg for ham. Det er virkelig
strålende hvordan de f.eks skriver brev til UNE, samler inn
penger til livsopphold for ham og hjelper ham å samarbeide
med advokat som skal appellere ennå en gang. Han var intervjuet i radio, i P3-programmet Sånn er livet, tidlig i november. Jeg var med på telefon og ble bedt om å gi et par kommentarer.
Edel
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MEDLEMSSAMLING 2011
Bergen 18. - 20 mars.
Thon Hotel Bergen Airport.
Styret for NFFA har hatt sitt første planleggingsmøte for medlemssamlingen 2011. Vi prøver å lage variert program slik at
det blir en helg som alle får nytte og glede av. Så nå er det
bare å sette et stort X i kalenderen for 18.-20. mars 2011.
Samtidig kunne du jo holde øye med flybillettene - for det er
i BERGEN det skjer denne gangen! Bestill billetter med det
samme og spar penger for NFFA og siste-liten-hodebry
for deg selv. Februar-nummeret av Lysluggen inneholder offisiell invitasjon, program, årsmøteinnkalling osv.
Litt om programmet:
Tema for helgen: DET VI VIL FÅR VI TIL
Foredragstema:
Bolig og belysning
Barn og data
Utdanning og yrkesvalg
Pluss andre mindre innslag
Vi planlegger å arrangere drøfting i likemannsgrupper i forbindelse med hvert temaforedrag.
Litt om hotellet
Hotellet har fine og store dobbeltrom. Familierommene er 2
dobbeltrom med dør imellom og med god plass til ekstraseng.
Det er også skap, selv om de ikke er veldig store. Det er kjøleskap på alle rom. Hotellet har eget basseng i velværeavdelingen. Bassenget har grei størrelse, men er ikke et stort
svømmebasseng. Vi regner med at det blir buffet til alle måltider.
Hotellet har vært en del brukt av Blindeforbundet og er vant til
synshemmede. Vi får to store møterom. Det ene blir gjort om
til lekerom for barna med det utstyret som hotellet selv har. Vi
planlegger utflukt for barna søndag formiddag. BUA har ansvar for barneprogram. Det er både badeland og bowlinghall
ikke langt unna. Lørdag ettermiddag planlegger vi familieutflukt til Akvariet.
Fra hotellet tar det 3 min å gå til Rema 1000,der er det også
en Mix kiosk og Dolly Dimples.
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NYTT FRA DAVID WANGODE I UGANDA
Tekst: Mona Berge
Solcellepanel
Siste gode nyheter er at David nå endelig har fått internett i
sitt hjem! Neste utfordring blir å få installert solcelle panel,
slik at han også kan få ladet sin laptop hjemme. Nå drar
han til et community center for å gjøre dette. Heldigvis har
han et ekstra batteri til laptop'en! Pengene fra medlemssamlingen i Kristiansand valgte han å bruke på å få foreningen registrert nasjonalt, framfor solcelle panel, da han
mente at det var viktigere.
Sykdom i familien
David har forøvrig hatt en del annet å tenke på de siste dagene, da hans sønn Solomon plutselig begynte å få anfall
hvor han ble helt borte og frådet fra munnen. Samtidig har
David's kone Mary slitt med ryggproblemer og vært ute av
stand til å gjøre noe på grunn av det. Jeg sendte penger ned
slik at han kunne få sin sønn til sykehuset i Kampala. Der
fant de at han (Solomon) led av cerebral malaria (malaria i
hjernen), magesår samt en betennelse i kroppen. Ca 24. november ble han lagt inn til overvåking, og jeg venter på oppdateringer fra David.
David's kone Mary ble også undersøkt, og hos henne fant de
betennelsestilstand i kroppen. Legene har gitt henne medisiner og sier at hun vil bli helt bra igjen. Vi får bare krysse fingrene for at Solomon også kommer seg ut av dette uten mén.
Det er jo unektelig skummelt med malaria som har angrepet
hjernen.
Flere sponsorer fra NFFA?
Jeg vil selvfølgelig gjerne oppfordre flere NFFA medlemmer til
å støtte David og hans jobb. Gjerne ved å bli faste sponsorer.
Man kan gi et selvvalgt beløp direkte til organisasjonen fast
hver måned. Pengene vil da bli brukt slik som David og styret
i Uganda prioriterer for at organisasjonen på best mulig måte
skal nå sine mål. Eller man kan være en personlig sponsor
for et eller flere av medlemmene. For å sponse organisasjonen trenger det ikke å være et stort beløp hver mnd. Hvis 50
mennesker hadde gitt 50 kr fast hver mnd, hadde det blitt 30
000 i året!
Velger man å støtte et av medlemmene direkte, så bør man
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ha tenkt igjennom at dette er en ordning man både ønsker
og kan opprettholde på sikt. Anbefalt beløp for personlig
sponsorskap er 150-200 kroner i måneden. I tillegg må
man gjerne sende solkrem og slike ting som de ikke får tak
i der nede. For dem som er usikre på å sende pakker til Afrika, så kan jeg fortelle at jeg har etter hvert sendt en
del pakker til dem, og alt har kommet fram hver gang. Ingenting har forsvunnet! Er noen interessert så ta gjerne kontakt på mail, monabe@broadpark.no.
Er man usikker på hvor lenge man kan eller ønsker å være
sponsor, så kan det være lurt å velge og støtte organisasjonen i stedet for et av medlemmene.
Kyllingfarm-prosjekt (A Poultry-project)
David har en visjon om å starte en kyllingfarm. Formålet er å
handtere utgiftene til driften av den nye, landsdekkende albinismeforeningen. Organisasjonen skal i så fall være eier av
farmen, ikke David personlig. Det er et omfattende og kostbart prosjekt, som antas å være kostnadsmessig bæredyktig
etter ca 7 måneders tid. Prosjektet inneholder alt fra å kjøpe
kyllinger, bygge bur til dem (med alt det innbefatter) samt den
daglige driften. Dette dreier seg om mange titalls dollar, så
hvis NFFA eller noen private skulle gå inn i dette, blir det et
betydelig løft. Men hvis noen har god kontakt med pengesterke sponsorer som har 40-50.000 dollar å sette i dette, da er
det bare å ta kontakt! Kanskje kunne denne ideen resultere i
Farm NORGE på Ugandisk jord??  Her er det bare å la fantasien svinge seg litt!
Utfordring!
Vil du være med på en meningsfull julegave?
Til slutt vil jeg utfordre NFFAs medlemmer til å gi våre venner
i Uganda myggnett til jul. Jeg har undersøkt litt, og man kan
få et nett på supermarkeder i Kampala for ca 10-12 dollar (ca
60-70 kroner). Dette er en enkel men effektiv måte å forebygge malaria på. Malaria er et utbredt problem i Uganda, og
mange av medlemmene har eller har hatt dette. Send din
gave til NFFA sin konto.
Husk å merke beløpet med Uganda Julegave.

Har du sett
at det i Norges Blinde nr 8/2010 er portrett av Andrea Pharo Ronde?
filmen MASKEBLOMSTFAMILIEN? En av hovdepersonene
har albinisme….
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Et møte med Mikael Andersson
Tekst: Edel Krøll
Mikael Andersson er en svensk mann i førtiårene. Han bor i Göteborg, er foredragsholder, sportsinteressert, muskuløs og sterk, han
er klok, og han er en gift firebarnsfar. Alt dette deler han med
mange andre. Men denne mannen skiller seg ut fra alle andre jeg
har møtt i hele mitt liv. Mikael Andersson er født uten armer og
ben. Og fredag den 12. november møtte jeg ham i Oslo, hørte hans
to timer lange (korte) foredrag, og fikk gleden av å snakke med ham
etterpå. Han signerte sin bok til meg ved å holde pennen mellom
skulder og hake mens han skrev en flott hilsen.
Jeg ble kjent med Mikael gjennom boken. Den utkom i 2009 i Sverige. Men så ble det slik at jeg var på rett sted til rett tid, og var den
som kom til å oversette hans bok til norsk. Og den omtalte datoen
ovenfor ble boken for første gang introdusert for det norske markedet, i forbindelse med hans foredrag for en 500-personers stor forsamling i Oslo kongressenter. Jeg var der og fikk gleden av å overrekke ham hans egen bok – på norsk. Men viktigst av alt, jeg fikk
høre hans foredrag. Jeg hadde forventet at det ville gjøre inntrykk.
Og det ble mer enn det. Det ble et sterkt inntrykk.
Mikaels budskap er at vi er alle forskjellige. Vi har ulike forutsetninger og evner. Alle møter vi vanskeligheter og hindringer. Men de
største hindringene sitter inni hodet! Alt (omtrent) er mulig, bare
du ikke gir opp. Det gjelder å fokusere på det du har. Ikke på det du
mangler. Da presterer du på et høyere nivå. Vårt ansvar er å finne
og utnytte det vi har. Å finne sine ressurser. Å gjøre ting på sin egen
måte.
Ønsker du at du var normal? – Men hva er NORMAL?? Har du møtt
en slik person? spør Mikael. Heller UNIK enn NORMAL .
www.mikael-unlimited.se
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LYSLUGGEN
Hvis du HAR en e-post adresse, men IKKE har fått
mail med link til Lysluggen,
er det fordi NFFA ikke har din e-postadresse.
Vennligst send en mail til lysluggen@albinisme.no
så får du Lysluggen elektronisk neste gang.
Du kan fortsette å motta papirutgaven også, hvis du ber om det.
(Se også teksten på forsiden)
Lurer du på noe? Bare spør i vei!
lysluggen@albinisme.no

HURDALSSENTERET. Oppdatering nov 2010
Se www. blindeforbundet.no
I den nye gymsalen på Hurdalssenteret er taket allerede på plass, og veggene isoleres i disse dager. Alle bygningselementene er på plass, og andre etasje på administrasjonsfløyen har også fått vegg og tak. Under gymsalen blir det
svømmehall. Selve bassenget blir 12,5 x 8,5 meter.
Litt etter skjema. Entreprenøren sier at de ligger en til
to uker etter planen. Men i september 2011 skal alt være
klart. Mye skal rives og bygges om og til sommeren skal en
del av det som er fra før kastes ut, og noe skal flyttes over i
nye lokaler.
Nytt atrium. Nytt atrium blir det også, dobbelt så stort
som det som er på senteret i dag. Det vil bli mellom Hammersborg, den nye resepsjonen, den nye spisesalen (som i
dag er møtesalen) og gymsalen.
Ny fagfløy og resepsjon. Det kommer nye undervisningslokaler. Her kommer datarom, håndarbeidsstue og treningskjøkken. Den nye resepsjonen vil
ligge midt i den totale bygningsmassen,
mellom Hammersborg og der spisesalen ligger i dag. Det vil bli trapp fra parkeringsplassen og ned til senteret, og i
tillegg er det laget en ny vei hvor busser skal kunne kjøre ned. Fra den nye
resepsjonen vil det bli adkomst inn til
den nye spisesalen, den nye møtesalen
og vi kommer rett inn i Hammersborg.
Helgen 16.—18. mars 2012 er
reservert til NFFA !!
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TIL:

AVS:
NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Sekretariatadresse: Gerd Lyngstad Kroken, 3893 Vinjesvingen

Medlemssamling 2011:

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