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Hei alle
sammen
Nå har snart et nytt år
passert. Et år som har gitt oss
mange nye erfaringer. Vi har
gjennomført en meget bra
Årsmøtehelg, vi har hjulpet
med å sette fokus på den
forferdelige situasjonen som
utspiller seg i Afrika, og vi har
jobbet videre med å samkjøre
erfaringer og arbeid på tvers
av de europeiske landene.
Den største jobben er likevel
det likemannsarbeidet som
gjøres av våre medlemmer,
som bistår, svarer på
spørsmål og støtter personer
med albinisme, deres familier
og nettverk.
Neste års medlemssamling
vil finne sted i Trondheim,
helgen 15. til 17. april. Vi

håper så mange som
mulig vil sette av denne
helgen, og videreføre
det engasjementet disse
samlingene gir.
Dere vil finne en presentasjon av neste års
medlemssamling i bladet.
Eva Elida tok med seg
sin familie til Danmark,
og besøkte den danske
albinisme foreningen på
deres årsmøte. En rapport
fra samlingen er presentert
senere i bladet.

europeiske samlingen i
Milano i april 2016 litt ekstra
oppmerksomhet, og tenke
over om det er noen av dere
som ønsker å delta der.
Selv om det er noen uker
igjen, vil jeg ønske alle våre
medlemmer, og spesielt
dere spesielt vakre, en riktig
god jul og et fantastisk godt
nytt år.
Vennlig hilsen
Kjeld Christian Fjeldvig
leder@albinisme.no

Det er i tillegg informasjon
om diverse arbeid som
gjøres i Europa og Afrika.
Jeg vil spesielt be våre
medlemmer mellom 18
og 30 år om å vie den
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Tredje
EDA

(European Days of Albinism)

Den tredje samlingen vil bli gjennomført i Milano
i Italia 7. og 8.april 2016. Dette er et samarbeid

som nå har eksistert i tre år. Vi prøver å ha fysiske
samlinger hver 16. måned. Tidligere samlinger har vært
i Paris og Valencia. NFFA har vært representert på alle
samlingene.
På hver samling er det en stor faglig del, hvor ulike
forskere og fagfolk er representert. Det foreleses rundt
områder som er aktuelle for personer med albinisme. I
tillegg er det en organisatorisk del, der representanter
fra de ulike europeiske organisasjonene samles for å
dele erfaringer og jobbe for en felles plattform.
Under siste møte, ble det opprettet et europeisk
samarbeid for unge mennesker med albinisme (YPA),
der unge mennesker kommer sammen for å dele
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erfaringer og snakke sammen om hvordan det er å leve
med albinisme i deres respektive hjemland.
I år vil samlingen for de unge, som er personer i
aldergruppen 18 til 30 år, være i perioden 6. til 10.
april (inkludert reisetid). Da NFFA er med i et europeisk
prosjekt (Erasmus+), kan vi sende 3 unge mennesker
pluss en ledsager til dette arrangementet. Alle
kostnader vil bli dekket. Jeg håper og tror at det er flere
som kunne tenke seg å delta. Det er forholdsvis enkelt
å komme seg til Milano, da flere lavprisselskap tilbyr
direkte-ruter fra Oslo.

NFFA ønsker at unge personer mellom 18 og 30 år,
som kunne tenke seg å dra til Milano i april neste
år kontakter styret som raskt som mulig. Vi må
helst ha aktuelle personer på plass før jul.
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Bilde 1; Milano
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Dansk
Forening
for
Albinisme
11. – 13. september 2015 avholdt DFFA årsmøte og
medlemssamling, og jeg var så heldig å få være
NFFA sin representant.

Bilde 1; Vissenbjerg Storkro

Bilde 1; Vissenbjerg Storkro

Tekst: Eva Elida Skråmestø. På Vissenbjerg Storkro,
utenfor Odense møttes i alt 60 danske mennesker med
en eller annen tilknytning til albinisme. Barn, søsken,
foreldre, besteforeldre, en tante, tre onkler og noen
venner. Alle bidro til et flott opphold, og en minnerik
helg i Danmark.
Vi hadde et tettpakket program og startet med et
informativt foredrag om lysets påvirkning på både
normalt og nedsatt syn, og om hjelpemidler i forhold
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Bilde 1; Vissenbjerg Storkro
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til belysning. Videre fikk vi besøk av en psykolog som
snakket om barns bevissthet ovenfor og forhold til en
synsnedsettelse. I første økt var både voksne og barn
samlet, mens i andre økt fikk barna, både de med
albinisme samt søsken, en samtale med psykologen
alene mens de voksne ble tildelt refleksjonsspørsmål.
Et annet spennende foredrag handlet om kroppsspråk
og hvordan sinnstilstanden kommuniseres via kroppen
vår. Foredragsholder var Ulla Holtze, som til daglig
jobber med barn og ungdom med sosial angst og
kommunikasjonsvansker. Hun tok oss igjennom en
og en halv time med gjenkjennelser, innrømmelser,
aha-opplevelser og mye og nyttig lærdom. Vi fikk også
praktiske oppgaver og her ble det mye latter og moro.
Innimellom alle programpostene ble det arrangert
årsmøte. Foruten vanlige årsmøtesaker hadde utviklet
det seg en spennende diskusjon om DFFAs fremtidige
visjoner og målsettinger. To viktige spørsmål som ble
stilt var, hva betyr DFFA for deg, og, hva er DFFA om
10 år. Her må det også nevnes at det lenge har vært
en diskusjon i denne foreningen om hvordan motivere
voksne personer med albinisme til å delta på DFFA sine
arrangementer. Et stort flertall av de voksne som deltar
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er pårørende, og barna slutter som oftest å delta når de
er sent i tenårene. En spennende og veldig konstruktiv
diskusjon.
Mens alt dette foregikk var det også aktiviteter for de
minste barna. Et eget aktivitetsrom fullt av spennende
leker og engasjerte voksne gav smilende og oppglødde
barn, og det ble laget mange
togbaner og Lego-hus denne helga.

Danskene er et sosialt og livlig folkeslag,
inkluderende er de også. På kveldstid satt latteren
løst, og alle utvekslet de erfaringer, historier og jeg
syntes nok jeg hørte en del skrøner også. Alt dette
og mer til ble til et fantastisk opphold, og det er sant
som det sies – det er deilig å være norsk i Danmark.
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Medlemssamling
15. - 17. april 2016
Alle mennesker blir født forskjellige. Vi er unike.
Mange bruker flere år, kanskje hele livet på å
passe inn i et miljø, et samfunn hvor ulikhet og
særegenheter blir sett rart på. Det er paradoks at vi
strever etter å bli mest mulig like.
Media og sosiale medier legger opp til at vi skal like de
samme tingene, kle oss likt, ikke skille oss ut fra mengden.
De som gjør det, blir ofte hetset eller sett ned på for sine
meninger eller for hvordan de ser ut. Hvorfor det?
Mange av medlemmene i NFFA har albinisme. Det er
dere foreningen i hovedsak er til for. Dere er de unike
menneskene som skiller seg ut fra mengden, de som ofte
blir ofret et ekstra blikk, som bli pekt på. Fordi dere er
forskjellige.
Slik er dere, men hvordan har dere det? Hvordan lever
dere med dette.

Årets tema på medlemssamlingen vil være; «Slik er
jeg, men hvordan har jeg det?»

Vi ønsker at så mange som mulig skal dele sine erfaringer
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rundt hvordan det er å være annerledes. Vi tror det er
mange som går rundt og føler på dette, uten å vite om
eller hvordan de skal ta det opp. Dersom man hører og ser
at også andre har det slik, vil noe av usikkerheten bli satt
ord på, og hverdagen kan bli bedre.
Hjelp oss og hjelpe hverandre, ved å komme på
medlemssamlingen i Trondheim 15. til 17.april.
Medlemssamlingen vil finne sted på Clarion hotell
Trondheim, som ligger et steinkast (dersom man er flink
til å kaste stein), fra Pirbadet, Norges største badeanlegg,
og Rockheim, det nasjonale opplevelsessenteret for pop
og rock. Pirbadet og Rockheim vil bli brukt i de sosiale
arrangementene gjennom helgen. Det vil som vanlig bli
avholdt årsmøte på fredag kveld.
Clarion hotell Trondheim har busstransport til og fra
Værnes flyplass rett utenfor døren. Togstasjonen ligger få
hundre meter fra hotellet. Vi har vært nøye med våre krav
til hotellet, og vi er sikre på at hotellets fasiliteter vil gjøre
dette til nok en flott årsmøtehelg.
Vi vil i tillegg til likemannsamlinger, ha foredrag fra
profesjonelle personer, som vil si en del om hvordan det er
å være annerledes, hvordan man kan leve med det, og hva
dette gjør med et menneske.
Årsmøtet blir som vanlig avholdt på fredag kveld.
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velkommen til
clarion hotel & congress
trondheim
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EN KOSMOPOLITISk STJERNE MED
1000 - ÅRIG TRØNDERSK DNA!
Trondheim er tidligere hovedsete i Norge, og har en svært
sentral plassering i Norgeshistorien. I byen finnes mange
kulturminner og tydelige spor etter fortiden, som katedralen
Nidarosdomen. Det er en by med stort ego som gjennom tidene
har oppfostret mange sterke og berømte personligheter både
innen idrett og kultur. Idag- basert på den mektige arven fra
fortiden, ser man det nye og moderne Trondheim- representert
ved Clarion Hotel & Congress Trondheim.
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FAKTA OM
CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM
- Det ideelle sted for alt fra store konferanser og eventer til mindre møter
og arrangementer.
- Beliggenhet ved havna i Trondheim sentrum
- Rett ved Pirbadet ( Norges største innendørs badeanlegg) og Rockheim
( Norges nasjonale senter for pop og rock).
- Flybussen stopper rett utenfor hotellet med avgang hvert 20. minutt
etter kl 10.30 bortsett fra lørdager og søndager- Et bygg i energiklasse A,
innovativt i arkitektur og design
- 400 rom og suiter
- 18 møterom( tilsammen 3053 m2)
- Største møterom: 1400 m2 ( 1800 i “kino”, 2500 i konsert )
- To restauranter + bankett: Astrum Skybar i Toppetasjen og Living
Room i 1. etasje
- Skybar med 190 m2 takterasse
- Eventlokaler i sentrale Trondheim
- 300 parkeringsplasser
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TRONDHEIMs LEVENDE MØTESTED
Mat, drikke, musikk og mennesker skaper et levende møtested
i Clarion Livingroom.

Hverdagsrom
Med lokale leverandører og en trøndersk “touch” kan du nyte
snacks, småretter eller noe i glasset i en avslappet atmosfære.
Hotellets hverdagsrom preges av musikk og utstillinger. Dette
er stedet hvor hotellets gjester treffes over småretter og en
deilig kaffemeny.
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3000 M2 KONGRESSOMRÅDE

nORGES BESTE MØTE- OG KONGRESSMULIGHETER
- Kongress/bankettsal 1400 m2
- Største enkeltsal: 1800 personer + scene
- Kongressfoaje 1030 m2 ( utstillere, pauseareale, egen entre)
- Totalt 3000 m2 - hvor den største kongressalen kan deles i
syv saler
- Mottakelser/ konserter & scene for inntil 2500 personer
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Møteromsoversikt

THE CITY`S ONLY SKYBAR
ASTRUM GRILL & RAW BAR
astrum grill & raw bar
I toppetasjen finner du vårt restaurantkonsept Astrum Grill
& Raw bar. Det Nordiske kjøkken i møtet med det rustikke
amerikanske og sofistikerte asiatiske, gir herlige
smaks-opplevelser. Spennende menyer og råvarer fra regionen
serveres med magisk utsikt over byen, fjorden og Fosenalpene.
Små og store sittegrupper gir en unik og behagelig atmosfære,
kun for deg eller dere, gode venner samlet, ved representasjon
eller store anledninger.
Skybar
Utover kvelden skifter restauranten takt, og Astrum Grill &
Raw bar blir til et internasjonalt og levende møtested.
Til rytmene fra spennende DJ`s eller kveldens musikk kan du
oppleve baren og pulsen på toppen av byen. Med stjernehimmelen som tak trekker du ut på den store takterassen, med
sittegrupperog panoramautsikt - alt til takten fra musikken,
menneskene og kvelden.
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hotellrom og kategorier
Moderat enkeltrom

- Moderat enkeltrom er små, men praktiske rom ca (15 m2). Her er en arbeidspult, et
lyst bad, vinduer, samt en behagelig seng med vår fantastiske Clarion-pute.

Standard dobbeltrom

- Standard dobbeltromrom er moderne, velutstyrte og praktiske rom, med en 160 cm
behagelig dobbeltseng og god arbeidsplass. I tillegg til store vinduer er det en lenestol
for avslapning.

Superior twin /dobbeltrom

- Superior dobbeltrom (med dobbeltseng) er romslige, moderne og delikate rom med god
arbeidsplass, store vinduer og sjeselong for avslapping. Mange av rommene har fin utsikt.Våre Superior rom kommer med både separate og dobbelsenger.

Deluxe dobbeltrom

- Våre Deluxe dobbeltrom har “det lille ekstra”. Rommene har en stor og deilig dobbeltseng, badekåpe, kaffemaskin og friske blomster. Noen av rommene har fin utsikt mot
havet eller byen. Dette er rommet for komfort og nytelse!

Jr. Suiter og Suiter

- Vi har 2 jr. suiter og 2 større suiter. Suitene har balkong og egne sofagrupper. Badene
er store med badekar både på jr. suitene og suitene.

opplev trondheim
Hurtigruten er en skipsrute langs Norskekysten fra
Bergen til Kirkenes, med gods, post og passasjerer.
Totalt 34 havner anløpes, og en rundtur Bergen –
Kirkenes – Bergen tar i underkant av elleve døgn.
Hurtigruten stopper på kaia utenfor hotellet hver
dag.
Rockheim er Norges nasjonale museum for populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Museet er
lokalisert i det tidligere mellageret på Brattørkaia
i Trondheim, og er en avdeling i Museene i SørTrøndelag AS. Rockheim er også hotellets nærmeste
nabo.
Nidarosdomen i Trondheim, egentlig Nidaros
domkirke, er Norges mest sentrale kirke, fordi den
er Olav den helliges gravkirke. Den er i dag en
luthersk domkirke og menighetskirke og betraktes
både som Norges nasjonalhelligdom og som kroningskirke. Nidarosdomen er en 20 minutters spasertur fra hotellet eller man kan ta buss til sentrum
hvor kirken er.
Pirbadet er Norges største innendørs badeanlegg.
Det ligger “vegg i vegg” med hotellet på Brattøra i
Trondheim. Bygget inneholder også 3 T treningsstudio hvor våre gjester som er medlem av Nordic
Choice Club trener gratis.

Ringve Museum er Norges nasjonale museum for
musikk og musikkinstrumenter og en av de gamle
lystgårdene på Lade like utenfor Trondheim sentrum. Museet ligger en fin gårtur fra hotellet, eller
man kan ta buss fra Solsiden.
Trøndelag Folkemuseum, eller Sverresborg, er et
stort kulturhistorisk museum på Sverresborg i
Trondheim. Friluftsmuseet har en bygdeavdeling
og en byavdeling, Gammelbyen, med bygninger fra
Trondheim sentrum Museet ligger utenfor sentrums
kjerne og man kommer seg derfor dit med buss.

For mer informasjon besøk:
www.visittrondheim.no
www.choice.no/clarion/congresstrondheim
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Pan Afrikansk
Albinisme
konferanse 2015
Under The Same Sun (UTSS) vil 19. til 22.november
2015 arrangere den første Pan Afrikanske Albinisme
konferanse som er avholdt. Konferansen vil ha fokus på
å hjelpe personer med albinisme i Afrika til å leve med
diagnosen.
Konferansen vil:
• Informere og opplyse, gjennom ulike foredrag, om
hvordan man kan forstå albinisme
• Hjelpe personer med albinisme i hvordan de på best
mulig måte kan informere allmenheten om albinisme,
og informere om hvilke rettigheter personer med
albinisme har.
• Fremme samarbeid mellom personer med albinisme,
afrikanske organisasjoner og internasjonale
organisasjoner
Konferansen vil finne sted i Dar Es Salaam i Tanzania.
NFFA vil sende Kjeld Christian Fjeldvig og René
Helminsen for å representere NFFA på denne
konferansen. Det er viktig at det internasjonale
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samfunnet ser at europeiske organisasjoner ser alvorlig
på det som skjer i Afrika. Vi velger å vise solidaritet ved å
delta.
Det er i disse dager valgkamp i Tanzania. I noen kretser
brukes legemsdeler fra personer med albinisme
som lykkeamuletter, og det foregår derfor groteske
lemlestelser som man trodde ikke var mulig i vår tid.
Vi ønsker, og håper, at denne konferansen vil sette et
internasjonalt fokus på det som skjer.
Grunnleggerne av Under The Same Sun er ressurssterke
personer med et stort kontaktnett, både innenfor
media, foreninger og næringsliv. Vi gleder oss til å delta,
og gjøre en forskjell.

Fakta om Under The Same Sun (UTSS)
UTSS begynte som et resultat av at to personer med
store hjerter så hvilke utfordringer personer med
albinisme har i Afrika.
Peter Ash, en forretningsmann fra Canada, og Vicky
Ntetema, BBC journalist, etablerte UTSS etter at
Vicky, i juli 2008, hadde formidlet til verden krisen
som personer med albinisme i Tanzania stod
ovenfor.
UTSS har i dag hovedkontor i Dar Es Salam, og har
20 personer (halvparten med albinisme) ansatt.
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FN-dagen =
kunst, kaker,
briller och
solhattar.
I år var det för tredje gången dags igen. Att i samband
med FN-dagen samla in solhattar, solglasögon och
pengar til barn med albinisme i Tanzania. Nu har
detta hunnit bli en välkänd och uppskattad händelse
i barnehageåret på Teiehøyden barnehage här på
Nøtterøy. Som föregående år lagade alla barnen en
massa fantastisk konst som var till salu på en stor
utställning i gymsalen. Utställningen handlade om bla.
livet och djuren i Afrika. De stora barnen sålde kaker de
baket och dagen var en fest. Alla dessa fantastiska barn
och vuxna har bidragit till att vi har sänt 35 solbriller,
109 solhattar, UVkläder och 7657 kr til Tanzania. Detta
blir distribuert via UTSS, eftersom min vän Mathew, som
gjort detta tidigare inte hade möjlighet denna gången.
Vi är otroligt glada och tacksamma för att ännu en gång
kunna få möjligheten att hjälpa barn med albinisme i
Tanzania. Tusen tack alla härliga barn och vuxna.

Karolin Lier
e-post: ninakarolinlier@gmail.com / t: 934 35 367
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Oppdatering av
medlemslister
Grunnet nye krav fra Direktoratet, som fordeler
støtte til NFFA gjennom antall fysiske personer
i medlemsregisteret, trenger NFFA en komplett
oversikt over våre medlemmer.
NFFA holder nå på å sluttføre dette arbeidet, men vi
mangler fortsatt noen registreringer.
I den anledning oppfordrer vi alle våre medlemmer,
særlig de som betaler familie-medlemskap, om å
innrapportere hvor mange personer som faller inn
under medlemskapet, med navn og fødselsdato.
Også enkeltmedlemmer, må innrapportere
fødselsdato, for å kunne stå som gyldig medlem.
Dette kan mailes til Jarle på kasserer@albinisme.no
eller send en SMS til 920 10 328. Ring eller send et
brev til Kasserer NFFA c/o Jarle Gauslaa. Skolegt. 29
4790 LILLESAND.
Jo flere medlemmer vi har, desto mer får vi i støtte.
Siden dette er den inntekten vi lever av, er vi også
avhengig av at registrerte medlemmer betaler
kontingenten.
En liten sum for dere, en stor betydning for NFFA.
På forhånd takk for hjelpen!
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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 2015 kommer i 2016
”for sent” gjør vi følgende:
. Beholder medlemskapet. Strykes ikke!
. Medlemmet kan ikke telles ”offisielt”. Bare tall pr 31.12.15
medregnes.
. Innbetalt beløp (kontingenten) gis derfor til Ugandaprosjektet 			
da beløp innbetalt i 2016 for medlemskap 2015 ikke kan
registreres som medlemskontingent 2015. Departementet 			
godkjenner ikke.
. Medlemmet får innbetalingskrav for 2016 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.
. Er ikke kontingent for foregående år betalt før årsmøtet så 			
mister man stemmerett og rett til subsidiering.
Vi mottar ca 300.000 kr årlig fra Helsedirektoratet. 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 sender nå ut krav om kontingent før sommeren,
så vi slipper for sene innbetalinger!
Den som heller ikke har betalt kontingent for påfølgende år, 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

Styret
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Til:

Avsender:

NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Sekretariatadresse: René 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

