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Vi ses  
08. - 10. 
mars!
 
Hei alle sammen. Nå er 2019 allerede 
godt i gang. Vi har gjort unna et år 
med mange gode øyeblikk. Vi har 
gjennomført en stor internasjonal 
konferanse, i sammenheng med 
medlemssamlingen, med svært 
gode tilbakemeldinger. Vi har hatt 
månedlige møter med de andre 
europeiske organisasjonene, der vi 
har diskutert videre samlinger og 
aktiviteter. I fjor var også et år hvor vi 
endelig fikk lov å komme til senteret 
for sjeldne diagnoser, og det gjenstår 
fortsatt å se hva dette samarbeidet vil 
gjøre for NFFA.

NFFA har et meget godt fungerende 
styre, bestående av ulike personer 
med mye kompetanse og erfaring. 
Vi har jevnlige møter, via telefon, 
Skype og fysiske møter.

Det velfungerende styret gjenspeiler 
seg i en meget solid organisasjon; 
NFFA. Over år har NFFA utviklet 
seg til å bli en økonomisk solid 
organisasjon, der alle systemer 
og rutiner er godt integrert i 
organisasjonen.
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Det er derfor riktig tidspunkt 
for meg som leder i NFFA å tre 
tilbake. Jeg har vært leder i 6 
år. 6 år som har gitt meg utrolig 
mye. Spesielt har det å være 
far til et barn med albinisme, 
vært grobunn for mye læring 
og engasjement. Ved å være 
leder har jeg hatt mulighet til 
å få førstehånds kunnskap om 
albinisme. Det har gjort at de 
siste 6 årene har vært meget 
viktige for meg og min familie.

Jeg håper og tror at jeg også har 
gitt noe tilbake til NFFA.

Nå er imidlertid tiden inne 
for å la nye krefter slippe til. 
Som organisasjon er NFFA helt 
avhengig av nytenkende og aktive 
styremedlemmer. Jeg tror at ved 
å foreta jevnlige lederskifter vil 
man utvikle NFFA på en god måte.

Tidspunktet for et lederbytte 
kunne ikke vært bedre. Som 
forklart over er det meste på 

plass, og styret fungerer veldig 
bra.

Jeg oppfordrer derfor alle til å gå 
i seg selv, og tenke over om du 
er villig til å yte en innsats for 
NFFA. Jeg vil spesielt oppfordre en 
forelder til å tre inn i denne rollen, 
da jeg vet hvor mye det har gitt 
meg.

Dersom du har spørsmål, må du 
veldig gjerne kontakte meg på 
telefon; 95279549, eller mail; 
leder@albinisme.no

Håper vi ses andre helgen i mars 
på Fornebu.  

Vennlig hilsen
Kjeld Christian Fjeldvig

leder@albinisme.no

Lysluggen No 1 2019 3



Vårt møte med 
albinisme
Av: Kristine Stien Thomassen 

18.juli 2015 fikk vi vårt første barn på Rikshospitalet. 
Vi hadde knapt kommet ned på barselavdelingen før 
de første kommentarene om det lyse håret hans kom. 
Slik gikk dagene på barsel, hver nye person som kom 
inn (og det var mange) kommenterte at «et så lyst hår 
hadde de aldri sett», «der har vi Emil i Lønneberget jo», 
eller det som var mest vanlig: «det var sjeldent!». 

Ikke vet jeg hvor det kom 

fra, da vi ikke hadde noen 

tidligere erfaringer, men 

en følelse kom krypende: 

kunne han ha albinisme? 

Bekymringen vår ble, naturlig 

nok, blankt avvist av flere i 

personalet. Kanskje ikke så 

rart siden sjansene ikke var 

store for at de heller skulle ha erfaring med dette. Allikevel insisterte 

vi på å få en ny vurdering av barnelegen og fikk bekreftet diagnosen 

da han var fire dager gammel. Siden vi hverken kjente noen med eller 

visste noe om albinisme, ble det en voldsom beskjed å få. For helt 
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uten erfaring var vi vel ikke - hvem har vel ikke hørt om denne skumle 

fantasifiguren som har dukket opp i både den ene og andre filmen?

Heldigvis var vi tidlig ute med å oppsøke riktig 

informasjon. Innen Jakob var blitt to uker hadde vi 

hatt besøk av synspedagog fra Statped, og enda 

viktigere: vi hadde funnet fram til Norsk forening 

for Albinisme. En lengre telefonsamtale med en 

annen mor i foreningen gjorde at vi senket skuldrene 

betraktelig og vi bestemte oss for å delta på neste 

medlemssamling.

 

Da Jakob var 8 måneder gammel satte vi kursen mot Trondheim og 

medlemssamling i NFFA. Jeg var veldig spent. Selv om jeg nå hadde 

lest masse og blitt ganske mye roligere på dette med albinisme, hadde 

vi enda ikke møtt noen som hadde albinisme. Hva 

hvis vi skulle bli neddynget med dårlige erfaringer 

og triste historier? Dette hadde jeg selvfølgelig 

ikke behøvd å bekymre meg for. Her møtte vi 

mange hyggelige mennesker. Vi lærte masse og 

stiftet nye bekjentskaper, men viktigst av alt var 

at vi ble så beroliget på at albinisme ikke var en 

så stor greie.  

 

Vi er veldig takknemlige for at vi valgte å engasjere oss i foreningen. 

Siden albinisme er en så sjelden tilstand føler vi at det er viktig å 

opprettholde en arena og et miljø for å samles. Det er fint å kunne 

snakke med noen som er i samme situasjon som en selv. Enn så lenge 

er det viktig for oss som foreldre, slik at vi kan legge forholdene til 

rette for at Jakob skal få utvikle seg som et hvilket som helst annet 
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barn. Senere vil det være 

viktig for Jakob å kunne 

møte andre som er som han. 

Det er tross alt ikke så stor 

sannsynlighet for at det vil 

være flere med albinisme på 

samme skole. Jordmødrene 

og barnepleierne på 

Rikshospitalet hadde helt rett; 

det ER sjeldent! 

Det har nå snart gått enda to år siden vi var i 

Trondheim og Jakob har blitt en livlig 2-åring. 

Han prater som en foss, traller nokså ofte, ler 

enda mer og løper rundt som en propell. Han 

overrasker oss stadig med hva han ser. Vi lærer 

fortsatt masse, både ved å følge han og ved 

kontakt med andre i «albinismemiljøet».  

 

Siden han ble født har vi blitt kjent med NAV, 

Hjelpemiddelsentralen, PPT, øyeleger, optikere, 

ortoptister, synspedagoger og spesialpedagoger.  

Vi har fått filterbriller av alle slag, briller, solfilm i bilen, screens på 

vinduene, lese-tv både hjemme 

og i barnehagen og en meget 

imponerende hodeplaggkolleksjon. 

Selv om systemet føles tungvint 

innimellom imponeres vi stadig 

over alt det vi har mulighet til å få 

hjelp til.
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Vi vet at det vil komme nye faser fremover som 

gir nye utfordringer. Da er det trygt å vite at en 

har et godt støtteapparat i ryggen, både når det 

gjelder det faglige, praktiske, og ikke minst en 

haug med mennesker som har tråkket veien før 

oss.
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Aktivt 2019 
For barn, ungdom 
og foreldre
Av: Norges Blindeforbund  og redigert av René Helminsen 

Nå er Blindeforbundet sin akitvitetskalender for 
barn, ungdom og foreldre for 2019 sluppet. Se 
Blindeforbundet sin nettside for alle detaljer. Vi ramser 
her opp de store aktivitetene man kan melde seg på og 
hvor fristen ennå ikke har gått ut. 

Barneleir
For deg mellom 6 og 12 år.
Tid: 21. - 27. juni 2019
Sted: Hurdal syn- og mestringssenter
Egenandel: Kr. 3.300
Arrangør: bua@blindeforbundet.no 
Påmeldingsfrist: 1. mars

Ungdomsleir
For deg mellom 13 og 18 år.
Tid: 28. juni - 4. juli 2019
Sted: Hurdal syn- og mestringssenter
Egenandel: Kr. 3.300
Arrangør: bua@blindeforbundet.no 
Påmeldingsfrist: 1. mars
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Ung uke
For deg mellom 18 og 35 år.
Tid: 5. - 11. juli 2019
Sted: Hurdal syn- og mestringssenter
Egenandel: Kr. 3.300
Arrangør: bua@blindeforbundet.no 
Påmeldingsfrist: 1. mars

Aktiv familie
For familier med 1 eller flere synshemmede medlemmer
Aktiv Familie Hurdal
Tid: 12. - 18. juli eller 19. - 25. juli 2019
Sted: Hurdal syn- og mestringssenter
Kontaktperson/tlf.: Astrid Winge: 47 40 04 76
E-post: aktiv.familie@live.no  
Påmeldingsfrist: 1. mars

Aktiv høst
For deg mellom 13 og 35 år. 
Tid: 29. september - 3. oktober 2019
Sted: Solvik syn- og mestringssenter, Askøy utenfor Bergen
Egenandel: Kr. 2.150
Arrangør: bua@blindeforbundet.no 
Påmeldingsfrist: 20. august

For ytterligere informasjon om leirene sjekk ut den fulstendige 
brosjyren du finner på www.blindeforbundet.no , eller send en 
e-post til: bua@blindeforbundet.no eller ta kontakt på telefon: 
23 21 50 00.
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Under The Same 
Sun (UTSS)
Av: René Helminsen 

NFFA medlemmer donerte $500 til “Under the 
same Sun”

Foreningen har i en årrekke hatt som formål gjennom 
sine vedtekter å gi penger til hjelpeprosjekter i U-land. 
Dere som har vært med en stund, husker at vi har hatt 
utlodning på årsmøtesamlingen for å få inn midler til 
dette formålet flere ganger og med god oppslutning. 
Det er dessuten en del av dere som har gitt oss bidrag, 
gjennom månedlig innskudd og gaver til dette gode 
formålet. 

Tidligere har det vært David Wangodes arbeid i Uganda 
som vi har støttet flere år på rad. Men, siden vi ikke 
har kommet i kontakt, eller hørt noe fra Wangode siden 
2015, så diskuterte vi saken på medlemsamlingen i 
fjor på Hurdal om å finne andre mottakere. Styret i 
NFFA fikk da mandat til å finne en annen organisasjon 
eller prosjekt som arbeider for rettigheter, aksept og 
utdanning for vår gruppe i Afrika, hvor vi alle har hørt 
om umenneskelig forhold for albinister. 
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Valget falt på Organisasjonen «Under the same Sun» 
hvor en av hovedpersonene er Peter Ash og hans m.fl. 
arbeid for barn og unge med albinisme i Tanzania. 
Sjekk ut: www.underthesamsun.com

NFFA har mottatt «takkemail» og en orientering om 
hva midlene blir brukt til. Det nevnes utdanning/
skolegang for barn og unge med albinisme. De vet at 
økt utdanning og kunnskap igjen gir denne gruppen 
økt status, synlighet og mulighet til å komme frem 
og avkrefte stereotypier i et vanskelig samfunn med 
stigma, og fordommer mot albinister. 

UTSS staben arbeider målrettet med 
informasjonsmøter for å spre kunnskap, og for å 
avkrefte overtro, myter, overgrep, grusomheter samt 
forklare den genetiske situasjonen for befolkningen og 
lokaldemokratiet rundt om i byer og små samfunn i 
Tanzania.

Vi i styret håper at alle i NFFA også i fremtiden har 
mulighet til å hjelpe andre med albinisme som utsettes 
for umenneskelige forhold i f.eks Tanzania, Afrika eller 
andre vanskeligstilte land ved å gi litt. 
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Rapport fra 
Språkskole Irland 
2018
Søndag 29. Juli dro Emma, Sanna, 
Henriette, Silje, Nina og Anita til 
Irland, der ble vi til 7. August. 
Summer camp Ireland 2018 var en 
camp organisert av det Spanske 
albinisme forbundet ALBA. Det 6 
landene som deltok i denne campen 
var Spania, Danmark, Norge, Italia, 
Frankrike og Tyrkia.   

Vi bodde alle sammen på St. Flannans collage i Ennis, Irland. Det var 

totalt 29 deltakende barn, og 12 ledsagere.

I løpet av denne turen var vi innom The 

Cliffs Of Moher, som er noen 8 kilometer 

lange klipper som strekker seg fra 120 

moh til 214 moh. Vi dro også til den 

nydelige byen, Galway, og vi fikk oss en 

kort tur innom stranden kalt Spanish 

Point.
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Hver dag fikk vi også tre timer med engelskundervisning, og omtrent 

to timer med gøyale aktiviteter. Aktivitetene var alt fra kanonball, til 

sisten, til dansing. 

Det var en utrolig interessant tur, hvor vi lærte mye engelsk, fikk vært 

på mange spennende steder og ikke minst fikk mange nye venner. Vi 

lærte også mye om hvordan det er å ha albinisme i andre land.
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Innkalling til 
årsmøte og samling 
2019  
8. - 10. mars på 
Fornebu
I 2019 skal vi møtes helgen 
8. til 10. mars i Oslo på 
Scandic Fornebu Hotell. 
Hotellet ligger sånn passe 
utenfor sentrum.
Hotellet er lett å komme til 
både med offentlig transport 
hele døgnet og det er greit å parkere med bil. 
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Vi tror vi kommer til å få en fantastisk helg på dette 
hotellet da det har mange muligheter. 

Å være så nært hovedstadens 
sentrum betyr bl.a. at vi kan 
legge til rette for aktiviteter for 
ungdommen. Ungdommen bør 
følge med på Facebookgruppa! 
Og det bør resten gjøre også...

På programmet i år så har vi foredrag og utstilling v/
Peter Carlsen fra Lumit med lys mv. Vi har også med 
oss bl.a. Synsoptikk og eSight. Det blir innføring om 
albinisme øyet ved Nina og mulig noe info og diskusjon 
om gentesting.  
Lørdag ettermiddag blir det fellesaktivitet for alle som 
er litt fysisk. Søndag blir det for de mindre et innslag 
med ”Albina” av forfatteren selv.

Det er påmeldingskjema for samlingen på nettsiden 
vår.
På nettsiden fyller vi også fortløpende på med detaljert 
informasjon om samlingen. Der finner du tips om egnet 
offentlig transport, parkering mv.

Vi sees vel?

Alle bilder side 14 og 15 fra: www.scandichotels.no/ 
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Påmelding 
medlemssamling  
8. - 10. mars 2019 
NFFA oppfordrer alle til å enten melde seg på via 
hjemmesiden; www.albinisme.no , eller pr mail til Jarle; 
kasserer@albinisme.no.

Påmelding kan også sendes via post til:
NFFA v/Jarle Gauslaa, Skolegt 29, 4790  LILLESAND.

Du kan eventuelt også melde deg på til Jarle via  
tlf: 920 10 328 etter kl 1900.

Påmelding må skje innen fredag 15. februar 2019.

Dersom du melder deg på via mail eller telefon, trenger 
vi følgende informasjon: 
Navn,  Adresse,  Postnummer, Poststed, Telefon, E-post
Antall voksne som meldes på, Navn på alle voksne
Antall barn som meldes på, Navn og alder på alle barn 
Hvem som har albinisme 

Scandic Fornebu Hotell har ulike typer rom. Styret vil 
fordele i samråd med hotellet rom som er mest egnet 
for hver gruppe. Enkeltpersoner settes så klart opp 
enkeltrom.
Oppgi ønsket antall Enerom, Dobbeltrom, Familierom.
Evt. diett / allergi
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Hotellet er meget lett å komme frem til og det går off.
transport hele døgnet. Er du i tvil om hvordan du skal 
legge opp reisen så ta gjerne kontakt med NFFA på 
forhånd.
Det er veldig fint om du kan opplyse om hvordan du har 
tenkt å reise - slik at vi kan forsøke å følge opp der vi 
kan.

Vi har formalisert påmelding ved innbetaling av 
depositum. 
Depositumet er tilsvarende den påmeldte gruppens 
samlede egenandel for opphold. Man er påmeldt og 
sikret plass først når depositum er innbetalt. “Krav” 
for depositum blir derfor sendt som svar på deres 
påmelding.  
Om man melder avbud senest 29. februar 2019 vil man 
få hele depositumet tilbakebetalt.

Egenandel opphold, inkl kost, hele helgen:
Voksne:               Kr. 500,- per person
Barn, 4-16 år:      Kr. 300,- per person
Barn under 4 år:   Gratis.

Egenandel reise voksne Kr. 300,- per person. Barn 4 til 
16 år kr 200,- per person. Ved bruk av bil 3,00 kr/km pr. 
bil. Passasjertillegg kr 0,70 per voksen person.
 
NFFA v/kasserer refunderer reiseutgifter mot forevisning 
av kvittering eller brukte billetter. Ta kontakt med 
Jarle under samlingen. Utleggene, med fratrekk av 
egenandeler, overføres til din bankkonto når du er 
kommet hjem.
Siste frist for krav reiseregning er 28. april 2019.
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FORELØPIG 
SAKSLISTE 
ÅRSMØTE  
den 8. mars 2019

Når: 08.03.2019 kl. 20:15

Hvor: Scandic Fornebu

SAK 1 OPPROP

SAK 2 KONSTITUERING 

SAK 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG 
SAKSLISTE

SAK 4 GODKJENNING AV ÅRSMELDING FOR 2018

SAK 5 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2018

SAK 6 FASTSETTING AV KONTINGENT

SAK 7 GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN 2019
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SAK 8 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2018

SAK 9 VALG – styre og valgkomité 
Styret for perioden mars 2018 – mars 2019 har vært: 
Leder:          Kjeld Christian Fjeldvig (2017-2019)
Sekretær:     René Helminsen (2017-2019)
Kasserer:      Jarle Gauslaa (2018-2020)
1. Styremedlem: Eva Elida Skråmestø (2018-2020)
2. Styremedlem: Arild Røland (2018-2019) 
1. Varamedlem:  Linda Svendal (2018-2019)
2. Varamedlem:  Kristine Thomassen (2017-2019)
Valgkomite:
(Leder) Edel Krøll (2017-2019)
Geir Sunde (2018-2019)

Valgkomite presenterer forslag til nytt styre.

SAK 10 EVENTUELT

SAK 11 AVSLUTNING

Saker til eventuelt må meldes styret senest 3 uker før 
årsmøtet.
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ÅRSMØTE og VALG I 
NFFA 
Medlemssamlingen 8.-10. mars kommer til å starte med 
årsmøte fredag kveld, slik som det har vært de siste 
mange årene. Årsmøtet er et formelt og offentlig forum 
der foreningen skal godkjenne forskjellige dokumenter 
(regnskap, budsjett, handlingsplan osv) som forberedelse 
for rapporter til offentlige myndigheter. Samtidig får 
medlemmene orientering om forhold som er viktig 
for at NFFA som forening skal drive lovlig, hvordan 
statsstøtten fungerer og andre ting som vi har nytte av 
å vite for å forstå hvordan ting henger sammen. Det er 
medlemmene som ER NFFA. Uten medlemmer har vi 
ingen forening. 

En viktig del av en forening er et styre. Styret for NFFA 
består av fem styremedlemmer og to varamedlemmer 
og styret holder 3-5 møter i året. En av styrets faste 
oppgaver er å planlegge medlemssamlingen. Samtidig er 
styret foreningens kontakt utad, og all ekstern kontakt, 
for eksempel til myndighetene, journalister osv, går via 
styret / styremedlemmer. Styret organiserer også annet 
som foregår i NFFA sitt navn og styret (ofte v/lederen) er 
kontaktperson til albinismeforeninger i andre land, inkl 
det europeiske fellesskapet. Å sitte i styret for NFFA er 
både lærerikt, sosialt og inspirerende.

Lysluggen No 1 201920



Ved hvert årsmøte velges også en Valgkomite. Den 
består av to personer. Både styret og valgkomiteen 
velges hvert år. Ca halvdelen av styret er på valg hver 
gang, og medlemmer velges for to år om gangen. 
Gjenvalg er fullt mulig. 
Valgkomiteens arbeid foregår fra januar og ca fram 
til medlemssamlingen. Komiteens oppgave er å foreslå 
erstattere for de styremedlemmer som takker nei til 
gjenvalg. Og medlemssamlingen bestemmer gjennom å 
stemme over forslagene. NFFA har vært så heldig å ha 
et fulltallig styre og flere av de samme nøkkelpersoner 
i ledelsen over flere år nå, samtidig med litt utskiftning 
hvert år. Dette har bidratt til at NFFA er styrket som 
forening. Vi kan bare håpe at dette fortsetter. Det er 
viktig for NFFA og albinismesaken at det finnes personer 
med vilje til å ta ansvar. Ellers stopper alt opp.

Vi oppfordrer NFFA sine medlemmer til å ta positivt imot 
hvis valgkomiteen «banker på» (Dvs ringer…) Og best av 
alt er om akkurat DU som har lyst til å gjøre en jobb for 
NFFA, bare gir et lite vink, enten til leder Kjeld Christian, 
til et annet styremedlem eller til valgkomiteen. Vi kjenner 
ikke alle de skjulte kvaliteter der ute, så vi er veldig glad 
for tips og råd om hvem som kan hva. 

Hilsen fra Styret v/ Kjeld Christian (tlf 95279549) 
og Valgkomiteen v/ Edel (40408381)
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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 SMS til 92010328. 
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 v/Kasserer sender ut krav om kontingent før sommeren. 
Dessverre kommer noen innbetalinger etter årsskiftet. Disse 
kan da ikke telles med i det offisielle medlemstallet som vi 
sender til BufDir (Barne-, ungdoms- og famileidirektoratet) og 
som styrer utbetaling av statsstøtte. 
Hvis medlemskontingent for 2019 betales i 2020  
”for sent” gjør vi følgende:
* Beholder medlemskapet. Strykes ikke fra lister!
* Medlemmet kan ikke telles ”offisielt”. Bare tall pr 31.12.19 
 medregnes.
* Innbetalt beløp gis derfor til u-hjelp prosjekt da beløp  
    innbetalt i 2020 for medlemskap 2019 ikke kan regnes som 
    kontingent 2019. Departementet godkjenner det ikke.
* Medlemmet får innbetalingskrav for 2020 som alle andre.

Generelt:
* De som ikke har betalt kontaktes av styret. Hensikt: Å 
    bevisstgjøre 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 en måned 
 før årsmøtet så mister man stemmerett og subsidiering.
Vi mottar ca 300.000 kr årlig fra Barne og familie 
departementet. 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 tilskuddet kan overføres til oss.
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 (maks 6): 300 kr pr år 
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Til:

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

Avsender:
NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Sekretariatat: c/o René Helminsen, 
Dyrødveien 8
1621 GRESSVIK


