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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  

 
Vel overstått sommer! Jeg får bare håpe at den ikke fløt 
bort med vannmassene for deg. Om man skulle komme 
seg tørrskodd gjennom sommeren  i år, gjaldt det vel å 
være på rett sted til rett tid. Men jeg tror det har vært en 
umulig utfordring å siksakke seg mellom de stedene som 
tilfeldigvis har hatt tørrvær i ny og ne. Så jeg går ut fra at 
vi noen og hver har fått erfare at det er ikke regn og vann-
masser som avgjør om vi har det bra eller ei. Du er anta-
gelig enig med meg i at det er dypere verdier som legger 
grunnlaget for en hyggelig sommerferie eller en god og 
meningsfull hverdag. 
 
I denne utgaven av Lysluggen kan du bla lese 
 Lysluggen-portrettet 
 NOAH 2012 
 En historie om albino-svaler 
 Oppdatering av Uganda-prosjektet 
 Dato for Medlemssamlingen 2012 
 
Vil du støtte Ugandaprosjektet, kontakter du Mona Berge, 
monabe@broadpark.no 
Lysluggens lesere ønskes en riktig god 
høst! 

 NR.  3 ,  2011 -  SEPTEMBER  

Norsk Forening for 
Albinisme 

Hilsen 
Edel Krøll 

Leder NFFA  
leder@albinisme.no 

Sekretær: 

Rene Helminsen 

Dyrødveien 8, 1621 Gressvik 

 

Telefon: 90 50 30 98  

rene@albinisme.no 

lysluggen@albinisme.no 

Maria på tur med Mormor 
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Paul Sigurd Ravnevand ble født i Kristian-
sand og vokste opp på Birkeland, ei lita 
bygd i Aust-Agder ikke langt fra Kristian-
sand. Søskenflokken besto av 5 søstre og 3 
brødre. Selv er han tvilling, og har en tvil-
ligbror som ikke har albinisme. Det er hel-
ler ingen av de andre søsknene som har 
noen form for albinisme.   
 
Da han var 2 år flyttet familien til Alta i 
Nord-Norge der de bodde til Paul Sigurd 
var omtrent 5 år. Da flyttet familie tilbake 
til Birkeland. Han tenker tilbake på barn-
årene som ei fin tid spesielt med tanke på 
sin store familie og at det alltid var noen å 
leke med, men alt var ikke fryd og glede: 
Han legger ikke skjul på at det var noe vanskelig å få seg 
venner i lokalmiljøet og på skolen de første årene. Dette 
kan kanskje skyldes små forhold med spredt bebyggelse og 
et lite lokalsamfunn og liten skole. 
 
Paul Sigurd gikk på Birkenes barneskole fra 1 til 7 klasse, og 
som mange andre syntes han ikke at friminuttene var noe 
særlig. Da han kom over på ungdomstrinnet i 8. til 10. klas-
se ble det bedre og han trivdes og hadde det fint på sko-
len. 
 
Han mener at han nok ble litt overbeskyttet som barn, og 
dette ble kanskje enda tydeligere med 5 eldre søsken som 

LYSLUGGENPORTRETTET 

Paul Sigurd i full sving på 
kjøkkenet i Lillesand 

Navn:  Paul Sigurd Ravnevand  
Alder:  21 år 
Nå:  Kokkelærling i Lillesand hos NFFA-kasserer Jarle Gauslaa  
 
Teksten er skrevet av Jarle etter samtale / intervju med Paul Sigurd. 
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fikk lov til alt.  Spesielt dumt var det å ikke få lov til å sykle, 
som han husker som kjedelig og dumt. Ellers har han fått 
lov til å prøve ut en rekke forskjellige aktiviteter. Han har 
også vært med i blindeforbundets barn- og ungdomsgrup-
pe, men følte seg litt utenfor i den sammenhengen.  
 
Paul Sigurd drev med taekwondo i en årrekke da han var 
yngre. Det er en anerkjent kampsport hvor man også lærer 
teknikker i selvforsvar. Dette var noe han likte å holde på 
med og han vurderer nå å ta det opp igjen. Han tror taek-
wondo’en gjorde ham mer trygg mht. Dessuten fikk han 
utfoldet seg fysisk slik at han følte seg roligere og fikk mo-
torisk trening.  Kroppsøving på skolen var også et av hans 
sterkeste fag og han deltok i gymtimene med liv og lyst. 
 
Etter 10. klasse begynte Paul Sigurd på Helse- og sosial lin-
ja på videregående skole i Lillesand som er nabobyen til 
Birkeland. Han innså etter noen måneder at dette 
egentlig ikke var noe for ham, og ba derfor om å bli 
utplassert noen timer på en arbeidsplass. Første 
praksisplassen var i en dagligvarebutikk, men dette 
ble ikke noen god praksisplass. Han fikk en ny mu-
lighet, og det var da han kom i kontakt med kokke-
yrket.  Dette ble noe han kunne tenke seg for fram-
tiden, og han startet derfor på grunnkurs restaurant 
og matfag. Siden han hadde unnagjort en del fag på 
grunnkurstrinnet da han gikk på helse og sosial, fikk 
han bedre tid til å være ut i praksis ved et kommu-
nalt produksjonskjøkken i Lillesand. 
 
Etter grunnkurs matfag valgte han vk1 kokkelinje, 
samtidig som han beholdt praksis på samme arbeidssted. 
Da skolen var unnagjort og søknad om læreplass var sendt, 
fikk han høsten 2009 beskjed om at han fikk læreplass på 
samme kjøkkenet som han hadde hatt praksis på gjennom 
skoleårene.  

Lysluggenportrettet — forts. 

Slapper av med Nøgne Ø. 
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I slutten av august 2011 har Paul Sigurd gjennomført 
sine 24 måneder med læretid. Han skal avlegge fag-
prøven så snart det blir praktisk mulig. 
 
Paul Sigurd er en aktiv kar og et riktig stå-på mennes-
ke. Siden han har er både energisk og utadvent, har 
han greid å knytte mange gode kontakter i løpet av 
læretiden, og dette blir til stor hjelp videre. Han har 
også jobbet andre steder under læretiden og tatt på 
seg private cateringoppdrag, f.eks. middag og koldt-
bord til konfirmasjoner, bryllup og andre arrangemen-
ter.  
 
Paul Sigurd bor på hybel i Lillesand. Han har nettopp 
fått jobb som kokk/kjøkkensjef på et nytt spisested 
som skal åpne i Lillesand. 

 

Siden han nå beveger seg mer over i restaurantbran-
sjen, håper han å kunne få tatt fagbrev som restau-
rantkokk i tillegg til institusjonskokkefagbrevet i løpet 
av ett eller to år.  
 
Han er også en aktiv ung mann på fritiden. Han holder på 
med gitarspilling, styrketrening, utholdenhet og smidighet. 
Han har også et stort sosialt nettverk å ta vare på, samt fa-
milien. Han tror at det å vokse opp i en stor familie har 
vært veldig bra for hans utvikling og har gitt ham mye 
kunnskap og erfaring som er ved å ta med seg videre i li-
vet. Han har sterke bånd til familien og setter stor pris på 
dem.  
 
Selv mener han at synshemming ikke er til så stort hinder 
for ham.  Han bruker hverken briller eller linser, men bru-
ker solbriller ved sterkt lys. Han har forsøkt kontaktlinser, 
men har ikke lykkes helt med dette på grunn av allergi.  

Lysluggenportrettet — forts. 

Her går det i bacon  
og fisk 
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Lysluggenportrettet — forts. 

Paul Sigurd har litt pigmentering av øyne, hår og skjegg, så 
han har nok den varianten av albinisme der man har evne 
til å danne noe pigment i hud, hår og øyne. 
 
Paul Sigurd har mange mål, men først og fremst å få fagbre-
vene og opparbeide seg et godt renommé som kokk. Han er 
også svært språkinteressert og har faktisk ønske om å lære 
seg det japanske språket.  Han ønsker å skaffe seg egen fa-
milie og få barn også.  

Hilsen Jarle og Paul Sigurd 

Lysluggen ønsker Paul Sigurd lykke til og håper å få treffe 
ham på medlemssamlingen i mars 2012! 

MEDLEMSSAMLINGEN 2012 

blir helgen 16.-18. mars  

 
Medlemssamlingen 2012  blir 16.– 18. mars, slik som før annonsert. Styret var 
ute allerede før nyttår (!) for å sikre oss at denne samlingen kunne holdes på 
det ”nye” Hurdalsenteret. Dessverre har Hurdalsenteret nå valgt å legge andre 
arrangement til denne helgen (og likedan de tilstøtende helgene) slik at NFFA 
må finne andre løsninger.  
 
Styret arbeider med to andre alternativer. Vi treffer endelig avgjørelse i styre-
møtet 23. oktober.  
 
MEN: Det viktige nå for styret er å informere om at vi holder fast ved datoen. 
Derfor håper vi at du legger dine planer for neste år slik at du og evt din familie 
kan være tilstede. Vi håper på en god medlemssamling med mange deltakere.  
 
Vi regner med at det faglige hovedtemaet kommer til å handle om HUDEN. 
 

Styret v/ leder 
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NOAH 2012 

Styret vedtok i sitt møte 19. juni 2011 at NFFA ønsker å 
sende inntil to personer til NOAH 2012—dersom det er 
noen som kunne tenke seg å reise. Minst en av de to skal 
ha albinisme. Det kan gjerne være en med albinisme pluss 
en fritt valgt ledsager. NFFA dekker utgifter til reise, opp-
hold og kongressavgift. (15 - 18.000 kr pr person.) 
NOAH 2012 skal være i St. Louis, Missouri, 12.-15. juli. 
 
Meld din interesse til leder, Edel Krøll. Send en mail eller 
ring, leder@albinisme.no eller 40 40 83 81. Styret behand-
ler alle henvendelser i januarmøtet. 
 
Se NOAH sin nettside. (Link nedenfor.) Det står ikke mye de-
taljer ennå, men det kommer nok. 

NOAH's 14th National Conference 

 

Special conference lodging rate (single/quad) of $125 per night plus tax for a 
standard room or $189 per night for a one bedroom suite. 

For more information about the hotel, visit www.millenniumhotels.com/
millenniumstlouis. 

 

July 12-15, 2012 
Millennium Hotel St. Louis 
200 S. 4th Street 
St. Louis, MO 63102 

http://events.albinism.org/ 

http://www.millenniumhotels.com/stlouis
http://www.millenniumhotels.com/stlouis
http://events.albinism.org/home/Millennium Hotel St. Louis Exterior Night_NAUS0477_1.jpg?attredirects=0
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HVITE SVALER PÅ VEGÅRSHEI 

Klipp fra Agderposten 20. juli 2011 

Tekst: Paul Mjaaland 

Sendt til Lysluggen av Jørgen Søvisdal 

Som hvite små engler seilte tre hvite fugler over jordene bak låven på Selås. Og 
overraskelsen var stor da folkene på gården oppdaget at det var svaler. De voks-
ne låvesvalene røpet slektskapet da de kom med mat til avkommet med sitt noe 
uvanlige utseende. - Vi oppdaget fuglene nokså fort etter at de hadde forlatt 
reiret. De lyste opp i landskapet både når de fløy og satt og hvilte seg på tele-
fontråden. Ekstra moro var det da vi oppdaget at det var ungene til låvesvalepa-
ret som holdt til på låven som nå holdt på med flygetrening over tunet, forteller 
Anne Selås, som aldri har opplevd maken så lenge hun har bodd på gården. 
 
Kjendiser 
Det varte da heller ikke lang tid før de tre svaleungene var blitt kjendiser. Jung-
eltelegrafen hadde sørget for at naturfotografer fra fjern og nær satt kursen 
mot Selåsvatn og rettet sine telelinser mot de tre hvite nøstene på tråden. Albi-
noer er ikke noe nytt fenomen i fugleverdenen, kanskje heller ikke hos låvesva-
lene. Men når slikt skjer i vårt nærområde, var veien kort og fotoapparatet full-
ladet og klar for fluktskudd. Noen lett oppgaver var det ikke å fange de raske 
fugleungene i søkeren. Blinkskuddene var det også få av. Men beviset på svale-

 
Alle svalebilder 
Foto: Tom Anders Johannessen  

Låvesvaler har vært et normalt innslag hver sommer på gårdene på Vegårshei. 
Men aldri før har de vært kritt hvite. 

javascript:history.back(-1);
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HVITE SVALER — forts. 

fenomenet fikk vi festet til filmen.  
Hvordan vil det så gå med fugleungene som 
har kamuflasjefarge som ville passet utmer-
ket for en helt annen årstid? De vil utvilsomt 
bli et lett bytte for rovfugler, både på Selås 
og ikke minst på den lange ferden mot vin-
teroppholdet i Afrika. Så det blir spennende 
å følge med på om de vender tilbake til der 
de i sommer tok sine første vingeslag. 
 
Truet 
Som flere andre fuglearter har bestanden av 
låvesvaler gått tilbake. Det er ikke lenger så 
vanlig at låven blir brukt til lagring av høy til 
husdyrene. Derfor er låvedøren stengt og 
svalenes vei til reirplassene borte. Men de 
trives der forholdene blir lagt til rette. I en 
låve på Skjeggedal var det 12 reir med svale-
unger. Men her var det normal farge på ungene. 

Fra styret: 
 Medlemssamlingen 2012 blir helgen 16.-18. mars. Se annet sted i bladet 

for mer info 
 Husk å sjekke NFFA sine nettsider, www.albinisme.no innimellom for å få 

med deg de endringer som jevnlig kommer. Du kan for eksempel finne at 
NFFA nå har forbindelse med albinismeforening eller personer både Sveri-
ge, Italia, Danmark og USA. Og du finner link til U-tube med informative vi-
deoer som er laget av NOAH (USA). 

 Prosjektsamarbeidet mellom NFFA og fotograf Leilienhof er IKKE skrinlagt. 
Det er bare utsatt. Planen er å starte opp ved medlemssamlingen i 2012 i 
stedet for i år, 2011, som først annonsert.  

 Ressurs-prosjektet: Vi minner om at vi ønsker navneliste på ressursperso-
ner som har vært nyttige for dere. Jfr prosjektgruppa som samler og revide-
rer skriftlig informasjon om tilgjengelige ressurser og hjelpeinstanser vedr 
albinisme. leder@albinisme.no videresender din mail til arbeidsgruppa. 

javascript:history.back(-1);
javascript:history.back(-1);
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Siste fra UGANDA — prosjektet 

Tekst: Mona Berge 

Jeg holder nå på å etablere mitt eget firma, en nettbutikk 
med babyklær (Angel of Mine) og har planer om å bruke 
det til å skape oppmerksomhet omkring Uganda-
prosjektet, og forhåpentlig også med tiden la firmaet bli 
"offisiell sponsor". Det har vist seg utfordrende å få inn 
sponsor inntekter, så hvis noen har noen gode tips eller 
ideer så tas de imot med takk!  
  
Ellers konsentrerer jeg meg om "de små tingene" – f.eks 
overfører jeg et fast beløp hver mnd og har "vervet" en an-
nen norsk familie til å gjøre det samme for to foreldreløse 
søsken, Nalumansi og Senoga. De har derfor nå vært på sy-
kehus til behandling for malaria og får om noen dager 
senger og sengetøy. De er såååå takknemlige!  Pappaen i 
sponsorfamilien, ble så rørt at han klarte nesten ikke å hol-
de tårene tilbake da han så bildene. Se et av bildene her. 
  
Et hovedfokus i det siste har vært solkrem med 
høy faktor. Jeg har ved flere anledninger sendt 
ned kremer, og har en ny forsendelse klar. Jeg 
har gått over til å kjøpe et merke som heter 
Rocky Mountain Sunscreen SPF 50+ som jeg har 
brukt til min sønn, Christopher, i over en år.  En 
fantastisk solkrem som kan anbefales på det var-
meste! Den er photo stabil, veldig holdbar og lar 
huden puste! Christopher har ikke hatt så mye 
som EN liten rød flekk så lenge han har brukt 
den.  
  
Jeg kjøper kremen fra USA, og den fås fra 50 ml 
til store gallon-flasker. Meget gode priser! Se 
www.rmsunscreen.com Det er også denne solkremen jeg 
har sendt til Uganda de siste gangene, og David forteller at 
huden deres aldri har vært bedre. De får til og med kom-
mentarer fra andre om at huden deres ser bra ut!! 

http://www.rmsunscreen.com/
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 Jeg har selvfølgelig - og dessverre - ikke råd til å selv holde alle 
medlemmene i Uganda med denne kremen, så  det er umulig å 
fortsette med dette uten hjelp fra andre. Kanskje noen fra NFFA 
kunne tenke seg å sponse kjøp av solkrem til våre venner i Afri-
ka? Kontakt meg, og jeg vil sende adressen det skal sendes til, og 
eventuelt hjelpe til med det praktiske (proforma faktura etc). Al-
ternativt kan du bare sende penger til NFFA og merke overføring-
en med SOLKREM. Tenk hvilken forskjell det gjør for de som får 
den! Dette er så enkelt for oss — og betyr så utrolig mye for dem. 
  
David mistet dessverre sin mor for en tid tilbake, etter at hun had-
de hostet fælt og lenge. Det viste seg å være lungekreft. Hun ble 
hele 83 år, og det er ingen dårlig alder å oppnå, med tanke på for-
holdene de lever under. Vi får bare håpe at David har sin mors 
sterke gener og er med oss i mange, mange år fremover! 
  
David reiser stadig rundt og holder seg oppdatert på hva som skjer 
med medlemmene i Uganda, og hilser fra dem og sier at de har 
det (etter forholdene) bra. Nedgangstidene samt dårlige avlinger 
har gitt dem mange ekstra utfordringer, og hjelp er i aller høyeste 
grad fremdeles et ønske og en nødvendighet. Så igjen, om noen 
kan tenke seg å hjelpe et medlem / en familie, nøl ikke med å ta 
kontakt. Alternativt kan du bare overføre litt penger til på NFFA's 
konto, merket Uganda prosjektet. Lite eller stort beløp – spiller 
ingen rolle. Husk at en månedslønn for en ”farmer” i Uganda er i 
gjennomsnitt omkring 15 dollar (ca 83 norske kroner). Våre penger 
monner virkelig! 
  
Med alle gode ønsker om en fantastisk flott høst til alle NFFA med-
lemmer! 

Hilsen Mona 

Uganda  forts. 

 

Nyttige / viktige internettsider: 

nav.no  -  adaptor.no - hjelpemiddelkatalogen.no  - albinisme.no -  

albinoaid.com - albinismAid.com  (Ugandaprosjektet) - blindeforbundet.no -  

http://www.nav.no
http://www.adaptor.no/
http://www.hjelpemiddelkatalogen.no
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AVS:  
NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA 
Sekretariatadresse: Rene Helminsen, Dyrødveien 8, 1621 GRERSSVIK 

TIL: 

Styret i Norsk Forening For Albinisme 2011 —  2012 
 
Leder:   Edel Krøll, Tlf: 40 40 83 81. leder@albinisme.no 
Sekretær:  René Helminsen, Tlf: 90 50 30 98 rene@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:  Ida Marie Nilsen. Tlf 98 48 91 67 idamaani@hotmail.com 
 
1. vara: Jørgen Søvisdal  -  2. vara: Linda Gulbrandsen  

 
Medlemssamlingen 2012 
blir 16.-18. mars  
 
Sett av dagene. Se inni 
bladet for videre info. 

Lysluggen sendes i papir til de vi ikke har e-post adresse på,  
 og til de som får bladet for første gang (nye medlemmer)  

og til de som spesifikt har bedt om papirutgaven.  
 

Bladet sendes elektronisk til alle som vi har e-post adresse på. 
 

Savner du papirutgaven?  
Send mail til lysluggen@albinisme.no og be om å få papir i tillegg.  

 
Lurer du på noe? Bare spør i vei! 

lysluggen@albinisme.no 

mailto:edel@kroll.no
mailto:edel@kroll.no

