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Leder

Håper alle har hatt en god
sommer. Dette er mitt første
lederinnlegg som leder for
NFFA.
Jeg vil takke Edel Krøll for
den fantastiske jobben hun
har gjort som leder i NFFA
gjennom mange år. Hun har
vist et stort engasjement som
har lagt et godt grunnlag for
årene framover.
Jeg vil også takke avgått
styremedlem Ida Martine
Nilsen for hennes bidrag i
NFFA, og samtidig ønske
Nina Fjeldvig velkommen
som nytt styremedlem.
Nina er, som meg bosatt i
Kristiansand. Hun er mor
til Emma, som jeg er far til,
som har albinisme. Jeg tror
Nina vil ha mye å bidra med

inn i NFFA, både gjennom
rollen som mor til et barn
med albinisme, og gjennom
et langt yrkesaktivt liv i
helsevesenet.
Jeg gleder meg til å ta fatt
på den oppgaven jeg har
blitt tildelt, og ser at den
kontakten vi har opparbeidet
med organisasjoner i andre
land gir oss mer kunnskap
som vi kan bruke opp mot
våre medlemmer. I bladet
er det informasjon om Den
europeiske samlingen som
skal være i april 2014. Håper
mange kan delta.
Jubileumskomiteen
er allerede i gang med
forberedelsene til
jubileumsåret 2014. Det
samles i disse dager inn

materiell som kan ta oss
gjennom NFFA’s 20-årige
historie. Dersom noen har
noe de ønsker å bidra med, er
vi takknemlige for historier,
hendelser og bilder.
Flere medlemmer har ytret
ønske å kunne samles i
en uformell setting i løpet
av året. Det vil derfor bli
arrangert et julebord i slutten
av november, som jeg håper
mange kan ta seg tid til. Se
mer informasjon i bladet. Jeg
ønsker der en fin høst.
Med hilsen
Kjeld Christian
Fjeldvig
Leder
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Info vedrørende

Medlemskontigenten
NFFA pleier å sende ut krav om innbetaling av medlemskontigent
om høsten. Dessverre kommer noen innbetalinger etter årsskiftet.
Disse kan da ikke telles med i det offisielle medlemstallet som vi
sender til BufDir (Barne- og ungdomsdirektoratet) og som styrer
utbetaling av statsstøtte.
Hvis medlemskontingent for 2013 kommer i 2014 (”for sent”)
gjør vi følgende:
. Beholder medlemskapet. Strykes ikke!
. Medlemmet kan ikke telles ”offisielt”. Bare tall pr 31.12.13
medregnes.
. Innbetalt beløp (kontingenten) gis derfor til Ugandaprosjektet.
Beløp innbetalt i 2014 for medlemskap 2013 kan ikke
registreres som medlemskontingent 2013. Godkjennes ikke.
. Medlemmet får innbetalingskrav for 2014 senere på året, som
alle andre.
Generelt:
. De som ikke har betalt, får brev fra styret. Hensikt: Å bevisst
gjøre og til å ta et valg om å være medlem eller ikke
. Vi foretrekker skriftlig utmelding (e-post ok) fram for bare å la
være å betale kontingent
Vi mottar ca 250.000 kr årlig fra Helsedirektoratet, og i tillegg 3050.000 kr for likemannsarbeid. Statsstøtten står i direkte forhold
til hvor mange medlemmer vi kan dokumentere som har innbetalt
kontingent for det året. Både medlemslister og innbetalinger
gjennomgås, kontrolleres og signeres av revisor hvert år. Dette
kreves for at statstilskuddet kan overføres til oss.
Kasserer vil gå over til å sende ut krav om kontingent tidligere på
året, så vi slipper for sene innbetalinger!
Kontingenter som ikke betales påfølgende år heller, strykes av
medlemslista. (Og det er det verste vi vet! NFFA trenger alle
medlemmer.)
Medlemskap for enkeltperson: 200 kr pr år
Medlemskap for en hel familie: 300 kr pr år
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European Days of Albinism

Info fra styret

Styret

European
Days of
Albinism

Den første helgen i april 2014, vil den europeiske albinismeforeningen arrangere en helg hvor man kan komme sammen
for å dele erfaringer, og få innblikk i den nyeste forskningen
på området.
ALBA vil dekke utgiftene til 4 personer fra NFFA. Det er viktig at de
personene som reiser er villige til å gi foreningen et dekkende referat fra
samlingen. Interesserte bes om å kontakte foreningen for å melde seg på.
Dersom det kommer mange påmeldinger, vil styret avgjøre hvem som vil få
utgiftene dekket. Det er fullt mulig å reise for egen regning.
I tillegg ønsker ALBA å arrangere et møte for unge personer fra hvert
land. Under samlingen den første helgen i april 2014, vil det bli etablert en
gruppe av unge mennesker, som vil diskutere og dele erfaringer rundt det
å være ung med albinisme i Europa. NFFA har sagt seg villig til å sende to
personer til dette arrangementet. Det er søkt støtte fra EU, som gjør at to
personer mellom 15 og 29 år vil få dekt reise og opphold. De personene som
reiser fra NFFA bør ha en god engelsk formidlingsevne, da informasjon og
diskusjoner vil foregå på engelsk.
Vi håper og tror dette vil virke interessant for flere av våre medlemmer, og
oppfordrer de som har lyst til å være med, om å henvende seg til styret. Vi
må ha tilbakemelding innen 15. november 2013.
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Noah 2014

Nyheter, informasjon, siste nytt fra
NBF mm Tekst: Ida Martine Nilsen

Ida´s
sider

Bufdir har fått utarbeidet tre lettleste
hefter som særlig retter seg mot
barn og unge og mennesker med
utviklingshemming.

San Diego
NEW! Attendees are now able to book their
conference lodging by calling reservations at
800-772-8527 and mentioning “NOAH” or by
accessing the NOAH reservation website!
Town and Country Resort Hotel
500 Hotel Circle North
San Diego, CA 92108
619.291.7131
800.772.8527
www.towncountry.com
$129 single/double
$149 triple
$169 quad
Kids 18 & under stay free with an adult registered
in the room
Parking: $4 per day for hotel guests /$16 per day
for local guests
6 Lysluggen No2 2013

To av heftene handler om FN
konvensjonen om rettighetene for
mennesker med nedsatt funksjonsevne,
mens det siste heftet gir en oversikt over
rettigheter og plikter i samfunnet om
noen bestemte bestemmelser, eksempelvis
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,
helse- og omsorgsloven, arbeidsmiljøloven,
folketrygdloven mm.
Målgruppen for det ene heftet om FN
konvensjonen om rettighetene for
mennesker med nedsatt funksjonsevne
er barn og unge, mens de to andre
heftene er rettet mot personer med
utviklingshemming.
Hensikten med heftene er at disse
gruppene lettere skal få informasjon om
diskriminering og rettigheter i samfunnet.
Heftene kan lastes ned gratis fra Bufdir’s
hjemmeside; www.bufdir.no
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Referat fra Ida Martine Nilsen

Medlemssamlingen
2013
Grenseløse
muligheter
Helga 15. til 17. mars i år arrangerte
NFFA sin årlige medlemsamling på
Dyreparken Hotell i Kristiansand. I
år satt vi ny rekord i antall deltagere
med tilsammen 116 store og små (pluss
aktivitører og foredragsholdere).
Temaet for årets samling var
grenseløse muligheter, og vi har
forsøkt å oppsummere en del av
helgas faglige innhold, til nytte for alle
medlemmene.
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E

va er 33 år, student, gift og bor i Trondheim med
tre barn. Bent er 44 år, singel, bor i Kongsberg, og
jobber som servicetekniker med reparasjon av PC-er.

E

va og Bent er begge født og oppvokst “på landet”,
men har som voksne begge flyttet til mer sentrale
strøk for å lette hverdagens gjøremål med handling,
jobb, henting og bringing av barn og lignende. Det
har også vært viktig for dem med nærhet til gode
kollektivtransporttilbud for å få en hverdag uten bil
til å fungere best mulig.

Personprofiler
Her ble vi kjent med Eva Elida
Skråmestø og Bent Kyllesdal, som
begge er voksne med albinisme. De
delte gode og dårlige erfaringer og
opplevelser, og tips og triks fra sin
hverdag, helt fra barndommen og
fram til dags dato.
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B

åde Bent og Eva har følt på frustrasjon over
ikke å kunne delta i fritidsaktiviteter som ofte
er veldig populære blant barn og unge. Særlig
lagidretter som fotball og håndball. De mener det
er viktig å finne hobbyer og aktiviteter man kan
trives med som synshemmet. Både for å ha et sosialt
nettverk, og ikke minst fordi følelsen av mestring er
avgjørende for god selvtillit. God selvtillit er kanskje
særlig avgjørende som synshemmet for å takle de
utfordringene man møter gjennom livet på en best
mulig måte. Det er viktig å la barna selv få velge og
prøve seg på alle de aktiviteter de har lyst til, og ikke
sette begrensninger ut i fra hva man som foreldre
tror eller ikke tror at barna kan klare.

H

verken Eva eller Bent kjente andre
synshemmede før i midten av tenårene da de
begge deltok på sommerleire i regi av Norges
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Blindeforbund. Dette ble et veldig positivt
kultursjokk. Det er veldig viktig å møte andre
synshemmede , både for å utveksle erfaringer, men
også for å kjenne på følelsen av å delta på like vilkår.
Noe som for de fleste synshemmede er sjelden kost
ellers i samfunnet.

E

va er fortsatt aktiv i Blindeforbundet, både
som deltager på ulike arrangementer og som
representant i fylkets foreldreutvalg. De arrangerer
treff for synshemmede foreldre og seende foreldre
til synshemmede barn, og deres familier, der de kan
komme og utveksle erfaringer og ha det hyggelig
sammen. Som synshemmet er det ekstra krevende
å ha barn. Alt krever mye mer tid og energi enn for
seende foreldre, samtidig som man ønsker sterkt å
være en så “normal” forelder som mulig.

B

ent bruker i dag mye av fritiden på fysisk
aktivitet som ski, jogging, spinning og lignende. Dette
kan være utfordrende som sterkt svaksynt, og han
har derfor skaffet en ledsager gjennom kommunen
som kan være med på ski- og joggeturer i skog og
mark.

S

koletiden kan føles vanskelig for mange
synshemmede, både på grunn av manglende
tilrettelegging og dårlig sosialt miljø. For Bent
har skolegangen stort sett gått fint. For Eva gikk
barne- og ungdomsskolen greit, men hun hadde
ingen god opplevelse da hun flytt hjemmefra for
å gå på danselinja på videregående som 16-åring.
Hun begynte med brunkrem og farging av håret for
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å “passe inn”. Nå har hun det mye bedre enn den
gang, noe hun mener har mest med henne selv å
gjøre. Eva ble 25 år før hun innså at hun ikke var
“som alle andre” og at det ikke nyttet å prøve å bli
det heller. Nå spiller hun heller på ulikhetene, og
det fungerer veldig bra. Sosial kompetanse er viktig.
Vit hva andre tenker og mener, og gjør deg opp din
egen mening om hva du ønsker å tilpasse deg eller
ikke. Etter en turbulent tid på videregående var Eva
veldig spent når hun nå etter mange år uten studier
skulle begynne på førskoleutdanning. Men det har
gått veldig bra, og hun trives godt. Tilpasning av
skolehverdagen med hjelpemidler og lignende ordner
hun selv.

B

ent valgte en videregående utdanning som kan
sies å være veldig spesielt for synshemmede. Han
valgte elektro, noe som gikk veldig bra, og som
han har holdt på med siden. Først jobbet han med
reparasjon av TV-er i noen år, før han begynt å jobbe
der han jobber i dag med å reparere PC-er. Knoting
med småting løses ved bruk av kikkertbriller.
Både Bent og Eva har i løpet av livet funnet ut hva
de bør gjøre for å tilpasse ting til å fungere best
og enklest mulig for dem selv. Kikkerter, luper,
apper og TT-ordninger (tilrettelagt transport
for funksjonshemmede) er viktige og avgjørende
hjelpemidler for å kunne leve et aktivt og godt liv.

I

etterkant av personportrettene ble det en kort
spørsmålsrunde og utveksling av erfaringer om
hjelpemidler, fagmiljøer og tips for å gjøre barna
selvstendige og trygge på seg selv.
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Det finnes flere smarte innstillinger for iPad
og funksjoner som kan gjøre den god for
synshemmede å bruke.

iPad for
synshemmede
Høgskolen i Buskerud har hatt
et prosjekt om bruk av iPad for
synshemmede, og prosjektleder Irene
Langeggen tok turen til Kristiansand
for å gjøre rede for resultatene av
prosjektet, med mange gode tips til
hvordan synshemmede kan bruke
iPad på en praktisk og smart måte.
Noen av tipsene har vi tatt med her.
De er også i gang med å utvikle en
manual for bruk av iPad som vil bli
gjort tilgjengelig for interesserte når
den er ferdig.

14 Lysluggen No2 2013
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Kamera: Kan brukes for å ta bilde av og/eller
zoome inn på ting man ikke kan se (skilt, tavler,
menyer og lignende).
Lys: Lysstyrken på skjermen kan enten justeres
til å tilpasse seg omgivelsene automatisk, eller til
å stå på samme valgfrie lysstyrke til en hver tid.
Mange synshemmede trenger mer eller mindre
lys enn på skjermen enn andre for å få optimalt
utbytte av synet.
Zoom: Apple har sitt eget forstørringsprogram
som forstørrer hele skjermbildet så stort du vil
ha det. Du navigerer rundt på skjermen ved
hjelp av flere fingre. Zoom kan enkelt skrus av
og på ved behov.
VoiceOver: Apple har også sin egen
talesyntese som leser opp alt som kommer
på skjermen, både det du selv skriver og all
annen tekst på skjermen. Det er stor forskjell
på hvor mye synshemmede ønsker lest opp.
Talesyntesen kan derfor raskt slås av og på, slik
at man for eksempel kan slå den på for å lese en
avisartikkel eller et dokument, for så å slå det av
igjen etterpå for å bruke iPaden til andre ting.
Fargeinvertering: Når du skrur på
fargeinvertering skifter alt på skjermen til
motsatt farge. Veldig mange synshemmede
bruker dette for å få lys tekst på mørk bakgrunn
for bedre kontrast. Denne kan i likhet med
zoom og voice over enkelt skrus av og på ved
behov.
Lysluggen No2 2013 15
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Stor tekst: Tekststørrelsen kan justeres opp
på teksten i blant annet tekstmeldinger, notater,
kalender og e-post.
Autotekst: Når du skriver tekst, for eksempel
SMS, kan man få en ordlistefunksjon som leser
opp forslag til ord. Mange synes dette gjør
skriving raskere og enklere. Mange av disse
innstillingene kan også gjøres for iPhone og Mac.
Etter foredraget delte flere av deltagerne, særlig
de yngste, mange erfaringer rundt egen bruk
av iPad/iPhone. Blant annet kom det tips om
en app som simulerer hvordan en synshemmet
16 Lysluggen No2 2013
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kan se, og en app for å måle lysmengden på et
bestemt sted, lysmeter. Det kan brukes til å
måle lyset der den synshemmede synes det er
best å jobbe for å få til samme mengde lys når
arbeidssituasjoner på skole/jobb skal tilpasses.
Det finnes også mange mer allmenne apper,
for eksempel ruteopplysning, sanntid, billettkjøp, kart-/GPS-tjenester og mye mer, som
kan gjøre iPad/iPhone til et multifunksjonelt
hjelpemiddel. Disse gjør hverdagen enklere
for alle, men har særlig stor betydning for
synshemmede som ofte ikke kan benytte
alternative løsninger.
Lysluggen No2 2013 17
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Smart
bruk av
moderne
teknologi
Magnus Kroken er 24 år,
har selv albinisme, og er
utdannet innenfor IKT.
Han delte sine erfaringer
rundt bruk av kikkerter,
digitalkameraer, apper,
nettbrett, programmer med
mer som kan brukes som
nyttige hjelpemidler til en
mer aktiv hverdag.
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Magnus viste frem ulike tilretteleggingsinnstillinger i ulike
operativsystemer for datamaskin (Mac, Windows, Linux Kubuntu o.l.)
med særlig fokus på forstørring og invertering av farger. Det er lurt å
tenke på at slike innstillinger stort sett finnes på alle typer datamaskiner
og teste dem ut. Ofte kan slike enkle innstillinger være det eneste man
trenger for å bruke en datamaskin på en effektiv måte, helt uten å behøve
å bruke tid på å søke NAV om spesialprogramvære. Selv bruker Magnus
kun Windows eget forstørrelsesprogram, Magnify, på sin PC. Han fortalte
også om annen teknologi han har lært seg å bruke på smarte måter. Blant
annet kan karttjenester være lurt å bruke for å gjøre seg kjent med et nytt
område før man drar dit, nettbrett er et godt notatverktøy og kamera på
nettbrett/mobil kan brukes istedenfor lese-tv.
Magnus har gode erfaringer med bruk av hvit stokk. Han
bruker ikke stokk alltid, men av og til, for eksempel på kjøpesentere og
andre steder med masse folk, eller ute når det er mørkt. For han har
stokken to viktige hensikter. For det første å føle seg frem for å unngå
“snublekanter” og lignende. For det andre å bli sett.
Går du med stokk har folk rundt deg forståelse for “svaksynttabber”
og det blir mye lettere å få hjelp. Magnus har også festa en lykt på stokken
som brukes når det er mørkt for å lyse opp bakken.
Kikkerter og luper er nok et lurt tips til små og praktiske
hjelpemidler som kan ligge i veska/lomma og enkelt tas frem for å se
skilt, bussnummer, produktemballasje, rutetabeller og lignende. Disse
kan fås av NAV hjelpemiddelsentral, men kan også kjøpes veldig billig
andre steder, for eksempel på eBay. Flere kikkerter og luper med ulik
forstørring til ulike formål kan være lurt.
Synshemmedes IKT-nettverk har en Facebook-gruppe hvor man
kan utveksle erfaringer rundt bruk av IKT.
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Europasamlingen
i Paris

Den franske albinismeforeningen, Genespoir, tok initiativet
til en samling med de ulike albinismeorganisasjonene
i Europa. Her deltok Edel Krøll, Frode Krøll, Irina
helminsen og René Helminsen fra NFFA. I tillegg til
Frankrike og Norge deltok representanter fra Spania,
Tyskland, Italia, England/Irland, og Danmark. Forskerne
på denne samlingen hadde mye nytt og spennende å fortelle
om forskning på albinisme.

Medlemssamling 2013
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Felles
guidet tur i
dyreparken

Det ble gjort rede for hvordan albinisme arves, hvilke typer som finnes,
hvordan de ulike typene albinisme arter seg. Man kan ta en gentest for å
finne ut hvilken type man har. Gentesting kan foretas via Rikshospitalet.
Årsaken til at mennesker med albinisme har redusert syn er sammensatt.
“Den gule flekken” i øyet er underutviklet, nystagmus gjør det vanskelig
å fokusere, mangel på pigment gjør at øyet slipper inn og reflekterer
for mye lys, og signalene i synsnervene fungerer ikke som normalt.
Problemene med synsnervebanene er hovedårsaken til det svekkede
synet. Gjennomsnittsvisusen for personer med albinisme er 0,22.
Det gjøres forsøk med mus for å se på muligheten for medisinsk
behandling for albinisme, både i forhold til hår og hud og dårlig syn. Mus
med albinisme får dårligere hørsel med tiden, og det gjøres derfor forsøk
med barn med albinisme for å finne ut om dette også forekommer hos
mennesker.
20 Lysluggen No2 2013

Lørdag ettermiddag var vi alle på felles guidet
tur i Dyreparken hvor vi fikk komme helt
inn på flere dyr. Bl.a. var vi helt inne i ett av
apeburene og fikk hilse på de små apekattene.
Var veldig gøy når de små apene klatret rundt
på oss. Og vi fikk også komme inn i tigerhuset
hvor vi bare hadde et gitter mellom oss og de
svære sibirske tigrene.
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Fysisk aktivitet:
erfaringer og
muligheter

Solkrem
til
Uganda
Lørdag kveld var det kosestund og mulighet for
å snakke litt sammen. Det årlige loddsalget og
auksjonen til inntekt for mennesker med albinisme
i Uganda ble avholdt. I år samlet vi inn tilsammen
hele 10.356,- kroner. Fra auksjonen kom det inn
kroner 3.941,- som skal brukes på livsviktig solkrem
og solbeskyttende remedier. Og fra loddsalget kom
det inn kroner 6.615,- som skal brukes på drift og
diverse behov i Wangodeprosjektet.
22 Lysluggen No2 2013

Kjersti Lium er selv blind og deltok
i NRK-serien “Ingen Grenser”. Hun
er gift med to voksne barn og bor i
Sarpsborg. Søndag delte hun sine
opplevelser fra turen og fra livet som
synshemmet med særlig fokus på fysisk
aktivitet.
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Kjersti vokste opp som sterkt svaksynt. Synet
ble gradvis dårligere fra slutten av tenårene, og
hun er nå helt blind. Hun har hele tiden hatt
et fast og godt nettverk rundt seg. Hun mener
det er nettopp dette nettverket og det at man
ellers har det bra i livet som gjør sorgen og
savnet ved å leve med en synshemming mindre
og lettere å leve med. Det tøffeste har vært å
få synshemmede barn, se dem miste synet og
måtte gå gjennom det samme som henne. Men
bekymringene over dette er mange ganger helt
unødvendig. For barna tåler mye mer enn de
fleste foreldre tror. Men, hun har brukt mye tid
på å lære barna de ferdighetene de trenger for å
mestre livet som synshemmede best mulig.
Det var mannen hennes som meldt Kjersti på
“Ingen Grenser” når begge ungene hadde flyttet
ut. Hun hadde behov for å gjøre noe bare for
seg selv. Noe utfordrende, spennende og litt
skummelt. Andre gang mannen meldte henne på
ble Kjersti med. Kjersti hadde, tross mye slit,
flest flotte opplevelsene under “Ingen Grenser”.
Hun trakk særlig frem det gode samarbeidet,
og det gode ved å oppleve at man, tross egen
synshemming, kan bidra med mye for å hjelpe
andre. Det er også mye læring i å orke å ta imot
hjelp selv. Selv om man helst ønsker å klare alt
selv. På en slik tur merker man hvor mye vi alle,
uansett funksjonsevne, trenger hverandre. Det
var også ønsket om å nå toppen sammen med de
andre, og at de andre trengte henne, som fikk
Kjersti helt til topps.
Det hun skulle ha sett er fortsatt et savn for
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Kjersti. Men det er så mye annet hun velger å
bruke tid på istedenfor å sitte hjemme og sture.
Hun er glad for at hun møter mennesker med et
åpent sinn fordi hun ikke påvirkes av ytre ting.
Selv om man er synshemmet får man masse
flotte inntrykk fra andre sanser når man ferdes
i naturen. “Ingen Grenser” har gjort Kjersti
mye mer glad i naturen, og mer motivasjon til
å trene for bedre å mestre å ferdes i naturen.
Hun har også lært å ta vare på tilstedeværelsen
og nytelsen.
Kjersti ble, i likhet med mange andre
synshemmede, alltid valgt sist i fotball som
barn. Men det har slett ikke gitt henne et dårlig
forhold til fysisk aktivitet og idrett. Kjerstis
familie har helt siden barna satt i sykkeltralle
vært veldig fysisk aktive, blant annet med
padling, sykling og ski. “Finn det du er best
på!” er Kjerstis råd til andre synshemmede som
ønsker å få et godt forhold til fysisk aktivitet og
friluftsliv.
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Beitostølen
Helsesportsenter
(BHSS)

Teamleder Tor Erik
Nyquist fortalte om
tilbudet til sysnhemmede
ved Beitostølen
Helsesportsenter. De
driver fysisk habilitering/
rehabilitering av
funksjonshemmede. De
har tilbud til både barn og
voksne.

Tilbud til barn: 6-16 år

Opphold på 20 dager. Her fokuseres det på å øke barnas deltagelse i ulike
fysiske aktiviteter i nærmiljøet, og muligheter kontra begrensinger. Alle
barn har med seg en voksen ledsager, oftest foreldre. To grupper barn
på 8 barn per grupp har opphold samtidig. Barnas skolearbeid følges opp
under oppholdet. Det gis noen timer undervisning i klasserom med lærer,
og barna får med lekser og undervisningsopplegg fra lærere og skole
hjemmefra.

Voksne:

Opplegget for voksne er veldig likt opplegget for barn, men oppholdet er
en uke lenger, altså nesten en måned. Voksengruppene har 15 deltagere .
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Familier:

BHSS arrangerer 7 til 8 familieopphold i året. Her kommer begge foreldre/
foresatte og eventuelle søsken sammen med brukeren.
Ulike brukergrupper:
BHSS har ulike barne- og voksengrupper på opphold:
- Sammensatt gruppe med forskjellige diagnoser.
- Lokalmiljømodellgruppe med barn med en geografisk nærhet til
hverandre i samme gruppe.
- Diagnosegrupper hvor funksjonshemmede med samme diagnose kan søke
seg dit som gruppe.

Hvorfor søke opphold på BHSS?

- For å oppnå mer og bedre aktivitet og deltagelse på skole og i fritid når
man kommer hjem.
- Bygge på de sterke sidene og utvikle mulightenene.
- Målretta arbeid med ulike aktiviteter.
- Motivasjon
- Prøve aktiviteter i et aksepterende og trygt miljø.
- Mulighet til å prøve ut ulike hjelpemidler til bruk i fysisk aktivitet.

Aktiviteter:

BHSS har uendelige muligheter for fysisk aktivitet ute og inne. Blant annet
klatring, ridling, langrenn, alpint, roller blades, svømming, boksing,
treningsrom, kano, kajjakk, roing, sykkel, golf, svømming og turer i skog
og mark.

Barnas Ridderuke:

Barnas Ridderuke avholdes i uke 3 hvert år, og er for barn fra 10 til 15
år. Hovedfokuset er på langrennstrening og det sosiale. Deltagerne bor
på hytter med studenter fra Norges Idrettshøyskole. Uka avsluttes med
Barnas Ridderrenn. Uker som denne er bra for barnas løsrivelse og
selvstendighet fra foreldrene.

Hvordan få opphold på BHSS?

Man må be fastlegen om å søker om opphold på BHSS. Man kan enten
søke om sommeropphold eller vinteropphold. Når man får plass får man
info fra BHSS i posten med spørreskjema om ønsker for oppholdet og
lignende. Da kan man eventuelt også søke om å få opphold på et annet
tidspunkt.
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Aktiviteter
for synshemmede
barn og
voksne
Bjørn Roger Johansen og KristinMichaela Reidarson fortale om
aktivitetstilbud til barn, ungdom
og voksne med synshemming, og
deres familier, i regi av Norges
Blindeforbunds Ungdom, Norges
Blindeforbund og Kristent arbeid blant
blinde og svaksynte.
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Norges Blindeforbunds Ungdom

NBfU er en organissasjon av og for synshemmet
ungdom fra 14 til 35 år. Det største flerallet av
medlemmer og tillitsvalte er svaksynte, men noen er
også helt blinde. NBfU driver interessepolitisk arbeid
ovenfor aktuelle politiske og offentlige instanser,
med spessielt fokus på synshemmedes rettigheter
og muligheter innen utdanning, arbeidsliv og
tilgjengelighet. Men det viktigste arbeidt de gjør er
likemannsarbeidet. NBfU arrangerer både lokale og
sentrale treff for sine medlemmer. De lokale treffene
fokuerer ofte mest på det sosiale og trygge ved å treffe
andre synshemede på aktiviteter som kino, bowling,
pizzakvelder, hytteturer, sykkelturer og mye mer.
Mens de landsdekkende treffene, i tillegg til å ha et
stort sosialt fokus, også omhandler ulike temaer som
sex og samliv, synshemmedes rettigheter, selvtillit,
nonverbal kommunikasjon, fysisk aktivitet og mye
mer. For mer info gå inn på www.nbfu.no eller send
en e-post til nbfu-kontoret på
kontoret@nbfu.no

Norges Blindeforbund
Sommerleire

Norges Blindeforbund arrangerer sommerleire for
både barn og voksne. På leirene kommer deltagere
fra hele landet for å oppleve aktiviteter sammen med
andre synshemmede. Mange av aktivitetene foregår
ute, som hinderbane i trærne, ATV-kjøring, klatring,
turer i skog og mark, bålkos, zip-line, tubekjøring,
kano, vannski og ande vannaktiviteter. Men det
er også mange andre aktiviteter og utflukter som
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gårdsbesøk, byturer, besøk i badeland og Tusenfryd,
dans, talentaftener, vinsmaking, matlagingskurs,
sminkekurs, bowling og mye, mye mer. Alt er
selvsagt tilpasset de ulike aldersgruppene. Alle
leirene foregår i tilrettelagte og trygge omgivelser på
Blindeforbundets egne sentre i Hurdal utenfor Oslo
og på Askøy utenfor Bergen.

Barneleir

For barn mellom 7 og 12 år. Varer i 7 dager. En til
to deltagere har en egen voksen ledsager som følger
dem opp gjennom hele uka. Finner sted på Hurdal
syn- og mestringssenter utenfor Oslo.

Ungdomsleir

For ungdom mellom 13 og 18. Varer i 7 dager.
Deltagerne får tildelt ledere/kontaktpersoner etter
behov.

Ung Uke

For unge voksne mellom 18 og 35 år. Varer i 7 dager.
Blindeforbundet stiller med fellesledsagere som bistår
med ledsaging og annet praktisk ved behov.

Aktivitetsuka

For voksne mellom 35 og 50 år.

Aktiv Familie

For familier hvor en eller flere, enten foreldre
eller barn, er synshemmet. Varer i 7 dager. Aktiv
familie avholdes på alle Blindeforbundets tre sentre
i Hurdal, Askøy (Bergen) og Evenes. Under aktiv
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familie er det aktivitetsledere som har ansvaret
for aktivitetene for store og små i samarbeid med
foreldrene.

Aktiv Høst

For deg fra 13 til 35 år. Høstferieuke ved sjøen
på Solvik syn- og mestringssenter utenfor Bergen.
Mange muligheter for aktiviteter både til vanns og
til lands akkurat som på sommerleirene. I tillegg til
aktivitetene på og rundt senteret arrangeres det turer
til Bergen med shopping, spising, besøk i Akvariet og
på Fløyen.

Aktiv Vinter

For deg mellom 13 og 35 år som ikke har behov
for hjelp utover vanlig synsledsaging. Avholdes fra
onsdag til søndag på Hurdal syn- og mestringssenter.
Her er vinteraktivitet i fokus med blant annet
langrenn, alpint, skiskyting, snowboard, aking,
smørekurs med mer. Alle deltagere som har behov for
det får med seg egen ledsager i løypa/bakken.

Habiliteringskurs

Blindeforbundet arrangerer habiliteringskurs
for synshemmede i alle aldre med mange ulike
temaer, blant annet håndarbeid, trening, havfiske,
juletradisjoner, temahelg for kvinner, livsstil,
fjelltur, naturens spiskammer og sosiale medier.

For mer informasjon om

Blindeforbundets tilbud se www.blindeforbundet.no
eller ring 23 21 50 01.
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Julebord
“Adults with albinism - get together”
NFFA har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer
om at det er et ønske å ha samlinger hvor vi bare kan
skravle sammen og utveksle erfaringer. Vi ønsker
derfor å prøve å arrangere julebord for medlemmer
over 18 år i Oslo lørdag 23. november 2013
NFFA bestiller julebordet som hver enkelt betaler
selv. (Hver deltaker står også selv for sine reise/
oppholds utgifter.)
Høres dette interessant ut kan du uforpliktende ta
kontakt med Kristin-Michaela på mail:
kristin-michaela@albinisme.no
Da vil du så snart ting er klart få tilsendt mail med
informasjon om hvor arrangementet blir avholdt,
pris pr. person og påmeldingsfrist.
Denne informasjonen vil også bli lagt ut på NFFAs
nettside www.albinisme.no i oktober.
Vi setter pris på om du viser din forhåndsinteresse.
Da blir det lettere for oss å planlegge noe som passer
de som ønsker å komme.
Når detaljene er klare trenger vi en bindende
påmelding:
Navn på deg som ønsker å delta,
Om du har noen matallergier,
Om du har med førerhund.

Påskeleir 2014

Tilbud i regi av Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB)

Påskeleir
Samling på KABB-huset
i Askim for ungdom fra 13 år og
oppover, med fokus på sosialt samvær
og påskebudskapet.
Go For It!
Fartsfylt helg med go-cart-kjøring og
showdown-turnering, for ungdom fra
13 år og oppover.
Barne- og familieleir
Tilbud til familier hvor en eller
flere av barna eller foreldrene
er synshemmet. Engasjerende,
morsomme og godt tilrettelagte
aktiviteter for hele familien.
For mer informasjon om KABBs
tilbud se www.kabb.no

Da håper vi å se flere av dere i Oslo 23. november.
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Medlemsamlingen
2014

14. til 16. mars
I 2014 kan NFFA markere sitt 20års jubileum, og det har vi tenkt å
bruke lørdagen den 15. mars til. Det
ble på årsmøtet i 2013 nedsatt en
jubileumskomite som skal sørge for at
20 års markeringen blir noe mer, enn en
ordinær årsmøtehelg. Komiteen hadde sitt
første møte i juni i Kristiansand og gode
ideer ble utarbeidet.
Hele lørdagen tenkes brukt til en «sosial greie»,
uten tunge faglige foredrag. Vi har planer om en
utendørs sosial aktivitet som alle kan delta på, samt
innslag med underholdning og historisk mimring osv
og ikke minst god til til å være sammen som NFFA
medlemmer! Det vil også bli aktiviteter for barn og
unge i tillegg, og muligheter for bading og trimming.
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Komiteen vil gjerne ha tips, om hva medlemmene
synes er viktig å markere i denne sammenheng. Er
der noen som har bilder fra tidligere samlinger, eller
er det temaer som har vært til berikelse og nytte? Vi
setter pris på synspunkter. Send gjerne noen ord til
post@albinisme.no, eller et brev. Komiteen består av
Marlen Gårdbo, Nina Kristin Solvi, Jørgen Søvisdal
og Jarle Gauslaa.
Sted for medlemsamlingen 2014 blir Hurdalsenteret
NBF. Etter oppgradering og nybygging av senteret,
tror vi dette er en svært godt egnet sted for
medlemsamlingen, spesielt med tanke på at det er
mange barn, unge og familier som deltar. Planen var
at NFFAs årsmøtet skulle legges til Hurdalsenteret
først i 2015, men på grunn av jubileumsmarkering og
litt trang økonomi etter samlingen i 2013, ble dette
stedet valgt.
Vi har ikke klart noe konkret program for helgen
ennå, men fredagen vil bli brukt til ankomst, middag
og årsmøte. Lørdagen blir en jubileumsdag og
søndagen vil bli brukt til likemannarbeid. Tema for
likemannarbeid, bør nok ha noe med NFFAs historie
og fremtid å gjøre.
Vi har i utgangpunktet booket 50 rom, så her er det
bare å melde seg på med en gang. Da er man sikret
plass.
Påmelding til kasserer@albinisme.no
eller tlf / SMS: 920 10 328.
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Til:

Avsender:

NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Sekretariatadresse: Rene Helminsen,
Dyrødveien 8, 1621 GRESSVIK

Lysluggen sendes i papir til de vi ikke har
e-post adresse til, og til de som får bladet for første
gang (nye medlemmer). I tillegg sendes det til de som
spesifikt har bedt om papir-utgaven. Bladet sendes
elektronisk til alle vi har e-post adresse til.
Savner du papirutgaven?
Send mail til lysluggen@albinisme.no og si ifra.
Lurer du på noe? Bare spør i vei!
lysluggen@albinisme.no

