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Eirik Bye (22) fikk NM-gull, nå er Paralympics neste

Går for gull og godt vennskap
Sølvi Marie vil bli sett

FOTO: SHUTTERSTOCK

NØK er den eneste strømleverandøren
tilpasset svaksynte og blinde
Medlemstilbud:
Som medlem av Norge Blindeforbund får du
40 % rabatt på månedsprisen.
Vi anbefaler deg SPOTPRIS
Spotpris (innkjøpsprisen) er den prisen vi kjøper strømmen for.
Du får markedets pris for strøm med et tillegg på 2,93 øre/kWh
med månedspris på kr 29,- etter rabatt.

Bestill i dag:
Send SMS til 26166 og skriv NOK NBF
eller gå inn på www.nok.no og bestill
med kampanjekode NBF
Det beste av alt – vi operer ikke med
lokketilbud! Vårt tilbud gjelder så lenge
du er kunde av oss.
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Vårt
syn

Damene fra Aust-Agder som du møter i
dette bladet er nære venninner og det er tapet
av synet som har ført dem sammen. Det er brutalt, men
dessverre en kjensgjerning, at personer som mister synet
går i snitt fem år før de får hjelp til å takle hverdagen som
synshemmet. Vi vet at isolasjon, tap av familie, venner og
arbeid er vanlig når man mister synet. Samtidig vet vi at
det å møte andre som er i samme situasjon, er den beste
medisin. Sørlandsdamene sier «Det aller viktigste med å
ha hverandre, er opplevelsen av å mestre hverdagen, og å
være trygge og gode i rollen som synshemmet.»
I saken om skiløperen Eirik Bye er vennskap også
sentralt. Han deler det meste av tida med ledsageren
sin, og Paralympics er sesongens store mål. Det
nedlegges mange timer i løypa, men «suksessfaktoren
er nok at vi er så gode venner», sier Eirik.
Vi heier på Eirik og på de blide Arendalsdamene og sier
med Beatles: «I get by with a little help from my friends. I
get high with a little help from my friends».
Mia Jacobsen, informasjonssjef
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Utgis av: Norges Blindeforbund
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Forsidebilde:
Eirik Bye (22) og ledsager Arvid Nelson (22)
fikk gull i NM på Gåsbu
på Hamar i januar. Det
aller viktigste for gutta
er vennskapet, både i
og utenfor skiløypene.
Foto: Line Lyngstadaas
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Solveig Skjærstad og Ruth
Blixt fikk i desember Trysil
kommunes frivillighetspris.

Ut for å glede andre
Tekst og foto: Liv Simensen, Østlendingen

Uansett vær er to nette, små damer
nesten daglig på rask marsj gjennom
Innbygda i Trysil. De er på veg for å glede
andre. Solveig Skjærstad og Ruth Blixt
har vært et radarpar i ni år nå.
– Når vi går så fort, er det for at vi skal få litt
trim i tillegg. Vi har så mye å gjøre at det
blir for lita tid til å trene ellers. Dessuten er
det lettere å holde retningen dess fortere vi
går, ler Solveig og Ruth.
Solveig er blind, så det er for så vidt hun
som synes det er lettest å holde balansen
og retningen i rask takt.
– Men jeg har da bikket over ende, jeg også,
når vi har gått på ski i Grimsåsen, sier Ruth.
I desember fikk Solveig og Ruth Trysil
kommunes frivillighetspris. Prisen fikk de
for frivillighetsarbeid innenfor kirken, og
spesielt for at de har vært med og drevet
og ledet babysangen i menigheten siden
årtusenskiftet omtrent. Ellers er de nesten
daglig på musikalske oppdrag enten på
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aldersinstitusjoner eller i barnehage og på
barnesang, eller på gudstjenester. Solveig
er musiker og Ruth hennes brukerstyrte
personlige assistent (BPA).
– Musikk har betydd mye for meg så lenge
jeg kan huske, og jeg prøvde å få mest
mulig musikalsk erfaring, sier Solveig.
Solveig gikk to år på Toneheim folkehøgskole i Vang, og etterpå på musikklinja på
det som da het Huseby blindeskole i Oslo.
– Så hadde jeg et pauseår hjemme, og da
fikk jeg en tur til Jerusalem i 25-årspresang
av foreldrene mine. Det var en enorm
opplevelse å få gå der Jesus hadde gått,
og jeg fikk synge «Den hellige stad» i Sankt
Anna-kirken i Jerusalem. Jeg glemmer det
aldri, sier Solveig.
Solveig er nestleder i lokallaget av Blindeforbundet, og hun sitter i det kommunale rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
– Derfor går jeg ofte på formannskaps- og
kommunestyremøter. En må jo følge med,
sier Solveig.

Nestlederen vår har ordet
Av: Terje André Olsen | Foto: Jørgen Juul

Godt nytt år, alle sammen. Året har jo riktig nok blitt
noen uker gammelt, men jeg benytter muligheten jeg nå
har, og så vil jeg si takk for innsatsen til alle.

«Å bli sett er viktigere enn å se» er et
slagord vi kommer til å høre mye fremover.
Jeg synes det er fint fordi det fungerer så
godt til å beskrive mye av arbeidet vi gjør.
Når du mister synet og alt er usikkert,
kan du bli sett av oss. Vi vil vise at det er
mye du ikke har mistet, og hvordan man
kan gjøre mye til tross for redusert syn.
Slagordet bidrar til å fokusere på alt det
man kan gjøre noe med, når synet ikke
blir bedre. Det viser også hvor viktig det
er å ikke være alene. Så vet vi at når man
nettopp har mistet synet, er det aller
viktigst å se igjen – men akkurat da er
det også svært viktig å bli sett.
Jeg kjente Norges Blindeforbund fra
før da jeg i september ble valgt inn i
sentralstyret. Likevel har jeg lært mye. Jeg
er imponert over det proffe arbeidet som
gjøres på alle plan og det er spennende å
få være med å styre dette.
Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte har
ulike roller. Vi må se hverandre og verdsette og bygge på hverandres ulike roller

for å få til det beste. Ulikhet bygger
styrke, i hvert fall når vi respekterer og
verdsetter hverandres ulikheter. Jeg vil
gjerne bli flinkere til dette i 2018.
Vi har i flere år snakket om veien mot
2018, og nå er vi der. Vi har sammen klart
å skape et økonomisk handlingsrom slik at
vi tåler at politikerne endrer økonomiske
rammer for organisasjoner som vår. På
noen områder tok vi for hardt i. Gjennom
budsjettet for 2018 er det korrigert noe for
dette. Veien fortsetter, og selv om dette
med økonomi ikke alltid er det mest
spennende for alle, må noen jobbe med
dette. Det er dette som gir oss pengene
til å gjøre alt det som er spennende.
Vi har mange utfordringer å jobbe med
fremover. Jeg tenker at arbeid, hverdagsteknologi og transport er det viktigste,
men handlingsplanen vår gir oss mye
annet også.
Jeg ønsker alle lykke til med godt arbeid
for svaksynte og blinde i 2018.
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Prinsesse Märtha Louise tok imot
Blindeforbundet i audiens. Fra høyre:
Prinsesse Märtha Louise, Arnt Holte,
Unn Ljøner Hagen og Mia Jacobsen.
Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Har
du hørt
at ...
Prinsesse Märtha Louise er Blindeforbundets høye beskytter. I den anledning ble
vi i januar invitert til audiens på Slottet.
Det var en engasjert og strålende
prinsesse som tok imot forbundsleder
Unn Ljøner Hagen, generalsekretær Arnt
Holte og informasjonssjef Mia Jacobsen
på sitt kontor på slottet.
Håkon Gisholt (51) er valgt til ny styreleder i Foreningen Ridderrennet. Mange
kjenner nok Håkon også fra engasjementet i RP-foreningen. Ifølge Ridderrennets nettsider la valgkomiteen vekt
på Håkons engasjement for å få syns- og
bevegelseshemmede ut i fysisk aktivitet
spesielt med tanke på bredde og rekruttering, i tillegg til at han er en strukturert,
samlende og positiv person.

I desember startet Levanger og omegn
lokallag av Norges Blindeforbund.
Calibre Audio Library tilbyr utlån av lydbøker på engelsk og sender portofritt
også utenfor England. Det koster
35 pund som en engangsbetaling for
livstidsmedlemskap. Bøkene sendes
gratis frem og tilbake i posten. For informasjon https://www.calibre.org.uk/
telefon (+44) 1296 43 23 39.
Møre og Romsdal fylkeslags lokaler har
vært utsatt for vannlekkasje med omfattende skader i romjulen. Deler av lokalene
må rives og møbler skiftes ut. Dette fører
til at Mandagsklubben Ålesund er avlyst
inntil videre. For nærmere informasjon,
ring kontoret på telefon 70 12 84 79.
Oddmund Osen fikk Molde kommunes
Frivilligpris 2017. Prisen fikk han for sitt
engasjement både for enkeltpersoner,
lag og organisasjoner og gjennom sitt
daglige virke i lokalsamfunnet.

Rehabilite

11. januar åpnet våre fire fylkeslagskontor
i Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold
det som kalles rådgivningskontor for syn.
Dette er et forsøksprosjekt der målet er
å treffe mennesker med synsproblemer
som kanskje kvier seg for å ta kontakt
med Blindeforbundet.
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Kurs og ak
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Kurskatalogen 2018 er her
Få en oversikt over
Blindeforbundets
kurs- og aktivitetstilbud.
For bestilling:
www.blindeforbundet.no,
eller ring
rehabiliteringsavdelingen tlf. 23 21 50 00

å se nye mu
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Endret regjering gir nye
muligheter
Av: Sverre Fuglerud | Foto: Ingar Næss

Venstre inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.
Flere endringer på ministertaburettene. Det blir en svært
spennende politisk hverdag fremover.
I plattformen som regjeringen bygger på,
er det noen positive signaler. Det er satt
som et mål å få flere funksjonshemmede i
arbeid med en klar prosentandel i offentlig
sektor, studieforbundene skal styrkes og
TT-ordningen er denne gangen omtalt.
Når Venstres leder velger å bruke sine
krefter på kulturområdet, er dette et godt
tegn for frivilligheten. Hun skal nå ha
mye å si over rammene for Norges Blindeforbund og andre samfunnsnyttige
organisasjoner, og for synshemmede er
bedre tilgang til kultur viktig.
Venstre får også et ansvar for høyere utdanning. Den nye statsråden har Blindeforbundet hatt et godt samarbeid med i forrige
stortingsperiode da hun satt i utdanningskomiteen på Stortinget. Det er også bra at
det nå kommer en bistandsminister. Dette
har Blindeforbundet og mange andre etterlyst siden denne statsrådsposten forsvant i
2013. Det blir spennende å se hvilke konsekvenser det blir av at vi nå har fått en egen
minister for eldre og folkehelse.
Vi gir oss ikke
Det er også flott at ministere vi har samarbeidet godt med fortsetter der de er. Ketil
Solvik-Olsen er et eksempel på dette. Han

prioriterte også å møte mange fra
Blindeforbundet for å diskutere
utvikling av TT-ordningen to dager
etter regjeringsutvidelsen.
Vi skal fremover være svært aktive mot
medlemmene av regjeringen som har
ansvaret for viktige områder for synshemmede i Norge. Vi skal også videreføre
det gode samarbeidet med Stortinget.
Regjeringen har fortsatt ikke flertall der, så
mange saker vil avgjøres i stortingssalen.
Det blir en spennende tid, og Blindeforbundet skal bruke mulighetene til å skape
et bedre samfunn.

Sverre Fuglerud, seksjonsleder
informasjon og samfunnskontakt.
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Eirik Bye (22) og ledsager Arvid Nelson (22) sikret NM-gull i sprint på Hamar i klassen for
funksjonshemmede i januar. Sesongens store mål er edelt metall i Paralympics i Sør-Korea.

Eirik (22) og ledsager Arvid (22) går for Norge i Paralympics:

Gutta med gull i blikket
Tekst: May Britt Haug og Gunnar Omsted | Foto: Line Lyngstadaas

At han skulle svette og slite mellom
20 og 30 timer i uka for å konkurrere
i langrenn på øverste nivå, hadde
Eirik Bye ikke sett for seg da han var
yngre. Trening var nemlig det verste
han visste!
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Søndagsturer var noe Kolbotn-gutten måtte
dras med på, og det var Kvikk-lunsjen i
pausen som var turens høydepunkt. Men
det var før!
I år deltar 22-åringen i Paralympics i Pyeongchang i Sør-Korea som én av utøverne på
det norske landslaget i langrenn. Målet: Å
kopiere mamma Sissel Sørensen Bye, som

Møt et

har gull på 10-kilometeren fra De
Ofte er det slik at den ene vil ligge
medlem på sofaen mens den andre vil ut og
paralympiske leker i 1988.
– He-he, ja, jeg har fortsatt en god
trene. Men de drar alltid ut. Det er
jobb å gjøre for å bli familiens beste,
godt å ha noen å trene sammen med,
smiler den sympatiske skiløperen, som er
som pusher og backer deg.
vokst opp i en familie der alle har stor sans
– Når vi er to, kan det være lettere å komme
for sport og synsutfordringer til felles.
seg opp og ut om morran’ selv om man er
trøtt og det er mørkt og kaldt. Men suksessSikter mot medaljer
faktoren er nok at vi er så gode venner, sier
Synspunkt møter Eirik og ledsager Arvid
Eirik, mens Arvid nikker anerkjennende.
Nelson (22) noen uker før mesterskapet i
Sør-Korea, og den knallspreke duoen har
– Vi bruker ganske mye tid foran tv-en også.
akkurat gått inn til NM-gull i sprint på
En positiv ting med å drive på og trene så
Hamar i klassen for funksjonshemmede.
mye, er at du setter veldig stor pris på den
tiden man har på sofaen, avslutter Eirik.
Det er imidlertid Paralympics som er
sesongens store mål. Eirik har allerede
paralympiske medaljer på CV-en fra Sotsji
i 2014 – men gullet mangler. 22-åringen
konkurrerer i klassen B3, en klasse for utøvere med 5-10 prosent syn, eller synsvinkel
5-20 grader. Synstapet til Eirik er medfødt
og stabilt, og er således normalt for ham.
– Jeg er avhengig av en ledsager for å gå
fort på ski. Best forhold for meg er når det
er solskinn, da ser jeg sporet best på grunn
av gode kontraster, sier Eirik.
Med ti prosent syn og opp mot 70 km/t
på smale langrennsski ned de bratteste
nedoverbakkene, er ryggen til ledsager
Arvid god å ha.
– Jeg er på en måte opptrekkeren som skal
sørge for å vise vei. Eirik går «på rygg», så
han ser den gule vesten jeg har på meg og
følger den, forklarer Arvid.
Dynamitt-duo
De to gutta møttes på videregående og har
gått mye på ski sammen, også før Arvid ble
fast ledsager for Eirik for tre sesonger siden.
– Vi bor sammen, har felles bil og trener
sammen to ganger hver dag, mellom
20-30 timer i uka. Så du kan si vi kjenner
hverandre godt, sier Arvid.

– Før var det Kvikk-lunsjen som var turens
høydepunkt, sier Eirik som i år deltar i sitt
andre Paralympics.

Kort om Eirik Bye (22)

• Fra Kolbotn i Akershus.
• Studerer sport management ved
høgskolen i Lillehammer.
• Er på landslaget i langrenn for
funksjonshemmede med ledsager
Arvid Nelson.
• Målsetninger for sesongen: Medalje
individuelt og på stafett i Paralympics.
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Få lesehjelp inntil
120 timer per år
Tekst: Karianne Havsberg

Før fikk synshemmede
kun 20 timer lese- og
sekretærhjelp i året til
dagliglivets gjøremål. Fra
nyttår ble dette seksdoblet!

KrF og Venstre ble resultatet en økning på
hele 500 prosent!

Lese- og sekretærhjelp er en ordning som
gjør det mulig for blinde og svaksynte
å få hjelp til å lese alt fra post og aviser,
utilgjengelige nettsider eller oppskriften
bakpå suppeposen. Hvem som skal ha
oppgaven er opp til den synshemmede
selv, og lønn utbetales fra NAV etter
timelister. Til arbeid eller utdanning kan
synshemmede få dekket så mye lese- og
sekretærhjelp de trenger, mens til organisasjonsarbeid er det et tak på 360 timer
per år. For dagliglivets gjøremål har nå
altså timetallet vokst betraktelig.

– At vi nå har fått 120 timer lese- og
sekretærhjelp til dagliglivet er en stor
seier for blinde og svaksynte, og vi kan
takke KrF for dette.

Stor takk til KrF
I regjeringens budsjettforslag i høst lå
det allerede inne en økning til 40 timer
lesehjelp i dagliglivet. Blindeforbundet
har kjempet hardt for å styrke denne ordningen i mange år, og interessepolitisk avdeling valgte å smi mens jernet var varmt
ved å bruke sine gode kontakter i blant
annet Kristelig folkeparti (KrF). Etter budsjettforhandlingene mellom regjeringen,
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– Vi har opplevd KrF som svært lydhøre,
og det har vært mange konstruktive
og gode møter i forhold til mange ulike
saker, forteller Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver i Blindeforbundet.

Viktig å bruke ordningen
Endringen trådte i kraft ved nyttår. Dersom
du allerede har innvilget lese- og sekretærhjelp til dagliglivet, trenger du ikke å søke
på nytt for å få økt antall timer. Har du ikke
ordningen fra før, søker du på vanlig måte
til din NAV hjelpemiddelsentral. Søknadsskjema finnes på www.nav.no, eller du kan
kontakte Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling for å få hjelp.
En del synshemmede har kanskje latt være
å søke før, ettersom antall timer var så lavt.
– Vi oppfordrer alle som trenger det til å
søke om lese- og sekretærhjelp. Både fordi
dette er til god hjelp for mange, men også
fordi det er viktig at behovet for lese- og
sekretærhjelp blir synliggjort, avslutter
Lahnstein i Blindeforbundet.

De beste bøkene,
rett i øret!

Prøv Storytel
gratis i 14
dager
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Sølvi
vil bli
sett
Tekst: Vegard Valestrand | Foto: Massimo Leardini

Det summer i et klasserom på
Høgskulen på Vestlandet. Om
lag 30 studenter prater mens de
venter på at læreren skal starte
timen. Hun står bak kateteret
og betrakter klassen. Med fem
prosent syn, men med lidenskap
for å undervise.

– Jeg kan ikke se studentene mine, men
det betyr ikke at de ikke blir sett. Jeg bryr
meg enormt om dem. Det er de som gir
meg lyst til å gjøre jobben min hver dag.
Jeg vet jeg har mye å bidra med, og det
sier de til meg også.
Kan bli blind når som helst
Sølvi Marie Risøy har doktorgrad og jobber
som førsteamanuensis i Bergen og leder i
Hordaland fylkeslag. Når Synspunkt treffer
henne underviser hun i psykisk helse. På
dagens program står blant annet stigmaer
i samfunnet. Der bruker hun mange av sine
egne erfaringer som tilnærmet blind.
– Kort sagt kan du si at kroppen min fikk
det for seg at øynene mine var den store
fienden. Og siden den gang har kroppen
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forsøkt å nedkjempe fienden. På gode
dager har jeg opptil 15 prosent syn, mens
på dårlige har jeg fem, sier Sølvi.
En dag blir det helt svart, det vet hun.
Men ikke eksakt når.
– Det kan skje i morgen, eller om fem
år. Jeg blir frarådet å operere øynene.
Legene anbefaler heller at jeg blir
vant til situasjonen. Lære meg å jobbe
uten syn, og å leve uten syn. Så ikke
overgangen blir for brå.
Frontfigur i kampanje
På kontoret har Sølvi tre skjermer, inkludert en lese-TV. På veggen bak henger
Blindeforbundets førerhundkalender for
2018. Midt mellom mars- og april-valpene
dukker Sølvi selv opp. Hun er nemlig med
i Blindeforbundets nye kampanje som sier
at det er viktigere å bli sett enn å se. For
henne var det naturlig å si ja til å være
med på dette.
– Jeg kjemper for at funksjonshemmede
skal få delta på lik linje som alle andre i
samfunnet. Og da kan jeg ikke si nei til å
bruke meg selv som et middel for å nå det
målet, sier hun.
Inkludering, kanskje spesielt i arbeidslivet, er tydelig noe som opptar Sølvi.
Vi merker at engasjementet skinner
gjennom når hun prater. Hun mener
samfunnet går glipp av mange ressurssterke mennesker fordi synshemmede i
stor grad blir undervurdert.
– Jeg håper det som kommer ut av denne
kampanjen, er forståelse. At alle skjønner
at blinde og svaksynte er vanlige folk, vi
også. Vi ser bare litt dårligere. Vi trenger
bare en sjanse til å vise at vi kan. Vi
trenger å bli sett. Så skal nok folk bli
ganske overrasket.

Riktig budskap
Vi spør henne om hun syns det er rart
at Blindeforbundet nå skal si at det er
viktigere å bli sett enn å se. Der er førsteamanuensisen krystallklar.
– Nei, jeg syns det er et helt riktig budskap å kommunisere. For den største
funksjonshemmingen man kan ha her
i livet, det er å ikke bry seg. Å ikke se
menneskene rundt seg, i overført betydning. Blinde og svaksynte må bli sett på
som de ressursene de er, avslutter Sølvi.

Å bli sett er viktigere enn å se!
• Ny kampanje fra Blindeforbundet, som
lanseres i slutten av februar.
• Målet er over tid å utvide folks
assosiasjoner om blinde/Blindeforbundet for å bli relevant hos flere.
• De fleste som mister synet isolerer
seg og opplever tap av venner,
kolleger, jobb og hverdag som det
største problemet. De mister mer enn
synet. Å ikke lenger få være en del av
«livet» er vondt, og angst og usikkerhet er naturlige reaksjoner hos de aller
fleste som rammes. Å være en del av et
felleskap, bli sett av andre og å føle seg
verdsatt er noe av det aller viktigste i
livet – enten vi ser eller ikke ser.
• Kampanjen består av filmer (vises
på TV2 og nett), annonser på trykte
flater, sosiale medier og radio samt
medieoppmerksomhet.
Følg med på blindeforbundet.no

13

Vi blir lagt merke til
Tekst: May Britt Haug | Foto: Vegard Valestrand

Samferdselsministeren innrømmer at han blir rørt av våre
hverdagshistorier, da vet vi at vi blir lagt merke til! Og
forhåpentligvis gjør dette jobben lettere når vi skal overbevise
politikere i vårt lokale og sentrale påvirkningsarbeid.
Det ble tre innholdsrike dager for deltakerne
på interessepolitisk verksted som Blindeforbundet avholdt i januar. Det kom besøk
fra de som kjenner politikken best, og vet
hvordan man skal få gjennomslag for kjernesakene. Både stortingsrepresentanter og
samferdselsministeren var på plass. I tillegg
fikk deltagerne jobbe kreativt med en rekke
gruppeoppgaver.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
gjestet interessepolitisk verksted og Hurdal
syn- og mestringssenter. Han ønsket å
lære mer om behovet for den nasjonale
TT-ordningen, og han fremhevet at det var
fint å få møte enkeltpersoner fra landet
rundt. Under sitt innlegg innrømte han at
hverdagshistoriene var rørende.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra
Frp måtte svare på spørsmål fra Blindeforbundets Sverre Fuglerud.
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Dessverre kan ikke samferdselsministeren
love at nasjonal TT-ordning blir en permanent ordning, men at regjerningen skal vurdere en videreføring.
– Vi skal samle erfaringer. Vi må se på hvordan det fungerer, og ulike tilnærminger,
sier Solvik-Olsen.
Nasjonal dør-til dør-transport (TT) har sine
tilhengere
Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
fra Kristelig folkeparti åpnet verkstedhelgen.
Han snakket om viktigheten av tilrettelagt
transport. I det politiske liv er han en av
de viktigste ildsjelene for å ha kjempet
igjennom prøveordningen, og nå en nasjonal
ordning i syv fylker.
– Det var veldig hyggelig for meg å presentere det vi har gjort, men ikke minst høre
tilbakemeldingen fra de som er berørt av ordning og de som fortsatt ikke er en del av den.
Og for Grøvan og Krf så handler det om å
skape et verdig liv, og å skape et inkluderende
samfunn.
– Det gjør en forskjell, og det er en ekstra
motivasjon for å være med å bidra til at dette
blir en permanent ordning.
Stortinget har et mål om at den nasjonale
ordningen er på plass innen 2020.

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.
HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging,
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. aktivitet og opplæring.
HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for
mennesker med funksjonsnedsettelse. Nødvendig assistanse skal sørge for
at du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 22 22 88 • E-post: hav@havas.no • www.havas.no

Bli med på leir med KABB!
Storfamiliesamling for alle aldersgrupper
ved Kongsberg 10. - 13. mai
Skrivekurs for voksne i Spania
11. - 16. juni
Familieleir for familier med et synshemmet
medlem på Stenbekk 31. juli - 4. august
“Go for it” fartsfylt leir for ungdom
Askim 21. - 23. september
Ring 69 81 69 81
eller se kabb.no

15

– Sammen
er vi krutt
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Fire flotte fruer fra det glade Sørlandet hadde aldri delt
gleder og utfordringer i hverdagen om det ikke hadde vært
for Blindeforbundet.
– Når vi er sammen, går vi på med krum hals. Vi får selvtillit,
sier Britta Tranholm Hansen, mens resten av gruppa nikker
og smiler bredt.
I 15 år har de sprudlende damene Britt Ingvild
Fredriksen, Anne Turid Skarpeteig, Britta
Tranholm Hansen og Rita Vindholmen vært
nært knyttet til hverandre. Latteren sitter
løst og stemningen står i taket en av mange
ettermiddager da vi får være med.

Syden sammen. Fellesnevneren for damene
er at de har mistet synet i voksen alder. Det
som startet med sosial arena i fylkeslagsregi
har utviklet seg til nære vennskap. Men de
er ikke redde for å inkludere flere damer fra
fylkeslaget i sine sammenkomster.

Det var Britt Ingvild som i sin tid tok de
første ringerundene for å få med seg noen
for å få på plass en sosial arena i fylkeslaget
i Aust-Agder.

Damene er enstemmige: Det aller viktigste
med å ha hverandre, er opplevelsen av å
mestre hverdagen, og å være trygge og gode
i rollen som synshemmet.
– Du kan være deg selv, du er ikke redd for å
dumme deg ut, understreker Britt Ingvild.

Den første hun kontaktet var Anne Turid.
– Jeg kunne jo ikke si nei! Det er alltid
godt å være sammen med andre som har
det samme problemet som en selv, sier
Anne Turid.
Begrensninger finnes ikke
Damene møtes jevnlig for aktiviteter av
smått og stort. De går turer, de går skirenn på
Beitostølen, de inntar byens cafeer og restaurantliv. Av og til har de hjemmekos med en
matbit og strikketøyet. De har også reist til
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Rita smiler, og latteren triller stadig.
– Det finnes ingen begrensning på hva vi kan
finne på. Vi sitter og fyrer hverandre opp,
forteller hun med glødende engasjement.
Damene opplever at når de er sammen, blir
det lagt merke til – i positiv forstand. En
sommer reiste de til den greske øya Simi.
Seks år etter, med samme reisemål, ble de
kjent igjen av lokalbefolkningen.

På brygga i Arendal tar damekvartetten seg gjerne en spasertur. Fra venstre Anne Turid
Skarpeteig, Rita Vindholmen,Britt Ingvild Fredriksen og Britta Tranholm Hansen.

– De husket veska Rita hadde kjøpt, og
klærne Anne Turid hadde kjøpt, forteller de
mens de ler godt.
Strikkepinner, selvironi og rungende latter
Da Britta oppdaget at synet sviktet forsvant
den store lidenskapen, nemlig strikkingen. Men da jentene møttes, blomstret
lidenskapen opp igjen. I dag går Brittas
strikkepinner igjen varme.
– De var «blindere» enn meg, men likevel
satt de og strikket med mønster og farger og
sånt, forteller hun med et stort smil.

Jentene ler hjertelig av Britta, for strikkepinnene hennes ligger aldri i ro.
Damene er ikke redd for å ta i bruk selvironi og le av hverandre. Det at hverdagen
blir mestret bedre med å ha hverandre, er
de ikke i tvil om. Anne Turid er overbevist
om at livet som svaksynt ville ha vært mye
tøffere uten jentene.
– Uten dem hadde jeg hatt et mye mer
passivt liv, sier hun.
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Ny kennel til
førerhundene
våre
Tekst: Jørgen Juul | Foto: istockphoto.com

På landsstyremøtet i Norges Blindeforbund i desember,
ble det tatt viktige avgjørelser for hvordan organisasjonens
fremtidige lokalisering av kennelfasiliteter skulle løses.
Bakgrunnen for beslutningen var at dagens
løsning med leie av kennel i Vestby ikke
er optimal for hverken førerhundbrukere,
fôrverter eller ansatte, og det har i en god
stund vært ønske om en mer egnet løsning
for kenneldriften.
En prosjektgruppe har jobbet med
spørsmålet en tid, og forskjellige forslag
til løsning har vært oppe på bordet.
Gruppen landet til slutt på et forslag
til lokalisering, og la dette fram i en innstilling for landsstyret. I forslaget foreslås
det å bygge en egen kennel i tilknytning
til Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) på Ås i Akershus, der
vår førerhundskole Veiviseren allerede
leier kontorplass.
– Tidlig i prosjektet kom det frem en
rekke gode argumenter og innspill fra
både Blindeforbundets førerhundskole
og Hundeskolen Veiviserens ledelse på
at organisasjonens førerhundarbeid ville
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profitere stort på å legge kennelen til Ås.
Gjennom dette vil Hundeskolen Veiviseren blir samlet der, forteller markedssjef Knut Fr. Blütecher i Blindeforbundet.
– Et annet vektig argument er at Norges
Veterinærskole flytter til Ås fra Oslo i løpet
av 2019, og at det er ønskelig å fortsette
det gode samarbeidet skolene har med
dette fagmiljøet, sier Blütecher.
Assisterende generalsekretær Karsten
Aak er også strålende fornøyd med
avgjørelsen. I et intervju med Radio Z
utdyper han blant annet hva nybygget
skal inneholde.
– Det vil bli en egen valpeavdeling, og
flere båser for hundene. Det blir også en
administrativ avdeling, og det skal også
være et eget spesialtilpasset treningsrom
for servicehunder, og eget veterinærrom,
avslutter Aak.

Ta utfordringen og skap et enda
rikere tilbud til medlemmene
Både lokallagene og fylkeslagene i Blindeforbundet kan søke ExtraStiftelsen om
pengestøtte til små og store prosjekter
for å gi medlemmer et enda større aktivitets- og tjenestetilbud. Du som enkeltperson har også anledning til å komme
med innspill og ideer.
Første frist for Extra Helse og Extra Express
er 15. mars.

En kilde til inspirasjon kan være stiftelsens
prosjektbibliotek. Man får tilgang til både
et sammendrag av søknadene og til sluttrapportene: https://extrastiftelsen.no/
prosjekter/
Ta kontakt med
ditt lokallag eller
fylkeslag om du har
en spennende idé!

Hør Blindeforbundets lydaviser på nett
På blindeforbundet.no/lyd kan du nå
høre Blindeforbundets lydaviser og
Spor 2 akkurat når det passer for deg.
Du finner lydutgavene av bladene
Synspunkt og Alt om syn. Her kan du
også høre på vår nettradio Radio Z.

Merk deg adressen
blindeforbundet.no/lyd, for her
finner du alt som blir publisert
av lyd på våre nettsider.
Husk at Spor 2 og lydavisene også
finnes til utlån hos Norsk- lyd og
blindeskriftbibliotek (NLB).

Felleskatalogen som app
Få full kontroll på medisinene med appen
«Min Felleskatalog». Her leser du medisinenes pakningsvedlegg uavhengig av om
du bruker forstørring og/eller tale på din
smarttelefon eller nettbrett. I tillegg til
pakningsvedlegg med informasjon om blant
annet bruksmåte og bivirkninger, inneholder

appen nettlenker til brosjyrer og instruksjonsfilmer, pasientvarsler fra Legemiddelverket, strekkodeskanner for
enkelt oppslag, foto av kapsler
og tabletter, en funksjon for å
finne nærmeste apotek, samt
helsekontakter.
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Må vi snart skrive den
endelige nekrologen over
medlemsbladet?

Leserinnlegg

Av: Otto Prytz, medlem i Norges Blindeforbund

For et års tid siden skrev jeg publikasjonen
”Bladet «Norges Blinde» – inntrykk fra
botanisering i Norges Blindeforbunds
arkiv”. Publikasjonen ble omtalt og avertert i Synspunkt tidlig i 2017. Jeg vil sitere
litt fra denne publikasjonen, men først vil
jeg minne om at medlemsbladet i punktskrift begynte å komme ut hver uke i 1911.
”Som sagt kom hele bladet ut også i visuell
skrift fra og med 1973, men denne utgaven
kom bare to ganger i måneden, den 10.
og 25., mens punktskriftutgaven kom ut
ukentlig til og med 1993. Våren 1994 ble
det bestemt at punktskriftutgaven skulle
komme annenhver uke og at utgaven i
visuell skrift skulle komme den 10. i hver
måned. [...] Innsendingsfristen for stoff til
punktskriftutgaven hadde tidligere vært
bare noen få dager før utgivelse, men pga.
kravet om innholdsmessig identitet i alle
utgavene ble det nå satt en innsendingsfrist for alle. Den ble 14 dager før utgivelse,
ettersom produksjonstiden for utgaven i
visuell skrift var forholdsvis lang. [... ] Fra
2007 rapporterer ”Norges blinde 100 år”:
”Sparetiltak medfører at bladet reduseres
fra 22 til 11 nummer i året”. Da bladet i 2016
byttet navn til ”Synspunkt”, ble utgivelsesfrekvensen ytterligere redusert til 6 nummer i året, dvs. tilnærmet halvert. Samtidig
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ble innsendingsfristen endret til 3 uker
før utgivelse. Dette fører til at bladet ikke
lenger er egnet for debatt. Den lange
fristen gjør det også umulig å bruke
bladet til kunngjøringer.”
I Synspunkt nr. 6 for 2017 står det en utgivelsesplan for Synspunkt i 2018. Av den
går det fram at tiden mellom innsendingsfrist og utgivelsesdato nå er ytterligere
forlenget, til 25 dager. Materiellfrist er en
torsdag, og utgivelsesdato er mandag
tre og en halv uke senere, i forbindelse
med påsken til og med fire og en halv
uke senere. Men utgivelsesplanen er ikke
pålitelig. For nr. 5 er utgivelsesdatoen satt
til mandag 23. oktober istedenfor 22., og
for nr. 6 er materiellfristen satt til ”torsdag
12. november”, som ikke er noen torsdag.
Med en frist på 25 dager må det riktige
være 15. november.
Hva fører den lave utgivelsesfrekvensen
og den lange produksjonstiden til? Et svar
finner jeg ved å sammenholde utgivelsesplanen med ”Kurs og aktiviteter 1. kvartal
2018” i samme nummer. Der leser jeg:
”Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU):
26.01. - 28.01. NBfU-konferanse - Kommer
senere”

Dette forstår jeg slik at det kommer mer
informasjon om konferansen senere. Men
når og hvor? Den kan jo ikke komme i
Synspunkt, for neste nummer av det
bladet blir ikke utgitt før 12. februar, et
par uker etter at konferansen er holdt!
Paradoksalt nok: Jo mer avansert teknologien blir, dess lengre blir produksjonstiden! Fortsetter det slik, er den endelige
nekrologen like rundt hjørnet.

Svar på innlegget til Otto Prytz
Takk for engasjementet om Synspunkt.
Det er kjekt at det er meninger og ønsker
for medlemsbladet.
Bladet har gjennomgått en stor forvandling de 111 årene det har eksistert. Fra å
hete Norges Blinde og i starten komme ut
ukentlig (punktutgaven) til å hete Synspunkt med seks utgaver i året. Fra å være
et blad bare i punktskrift, er det i dag
også et blad med visuell, trykt skrift med
bilder og andre grafiske elementer, det
er elektronisk og i lyd. I begynnelsen bar
Norges Blinde preg av at det omtrent var
det eneste «massemediet» synshemmede
hadde tilgang til. Bladet inneholdt artikler
av «folkeopplysningskarakter», protokoller, referater, dødsannonser og andre
annonser, avisklipp og omtaler av møter,
men var også debattarena for organisasjonen. (Kilde: Bladet «Norges Blinde» fra
1909 til 1972 – inntrykk fra botanisering i
Norges Blindeforbunds arkiv. Otto Prytz.)

Synspunkt er én av mange kanaler medlemmer kan hente informasjon om Blindeforbundet fra. Vi har også internettsider,
nettradio, lydaviser og sosiale medier som
kanaler for formidling og dialog. Informasjon og diskusjoner foregår i dag på epostlister, nyhetsbrev og ulike samtalegrupper
på nett. I tillegg har synshemmede, som
alle andre, tilgang til andre formidlere av
informasjon og nyheter.
Da vi som et sparetiltak gikk ned til seks
utgaver av Synspunkt, valgte vi å lage et
blad med mer gjennomarbeidede artikler
og gode fotografier. At bladet har godt
innhold, en tiltalende utforming, samtidig
som det er lett å lese, er målsettingen vi
har for hvert nummer. Du skal like bladet,
om du leser det med fingrene, øynene eller
ørene!
Hovedgrunnen til at produksjonstiden ble
utvidet, var at det ikke var rom for feil i
layoutarbeidet og trykkeprosessen. Det er
også tidkrevende å gjøre innholdet tilgjengelig for de andre formatene av bladet.
Utgivelsesdato ble også skjøvet på for at
utgivelsesdato og når bladet kommer i
postkassen, skulle harmonere bedre.
Hva gjelder utgivelsesplanen 2018 så takker
vi for at du gjorde oss oppmerksomme på
skrivefeil. Det korrekte er at nr. 5 har utgivelsesdato mandag 22. oktober og nr. 6 har
materiellfrist torsdag 15. november.
Mia Jacobsen
Informasjonssjef
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Blindeforbundets sentrale utvalg 2018 – 2019
Foreldreutvalget: Sissel Sørensen Bye (Akershus), leder, Grete Bæverfjord (Møre og
Romsdal), Frida Natland (Nord-Trøndelag),
Ida Martine Trollnes (Oslo) og Stig Wien
(Hedmark). Norges Blindeforbunds Ungdom har oppnevnt Joakim Ramsland som
observatør i foreldreutvalget, med Lena
Gimse som personlig stedfortreder. Utvalgets sekretariat: interessepolitisk avdeling.
Førerhundutvalget: Kari Lundeby (Østfold),
leder, Jon Ivar Dypedal (Oslo), Britt Nonås
(Hordaland), Hilde Juul Pettersen (Troms)
og Anders Tveit (Rogaland). Utvalgets
sekretariat: interessepolitisk avdeling.
Organisasjonsutvalget: Sølvi J. Ørstenvik
(Vestfold), leder, Arne Eriksen (Troms),

Karianne Havsberg (Oslo), Stian Snoen
(Oslo) og Per Morten Aalberg (NordTrøndelag). Utvalgets sekretariat: administrasjonen/seksjon lokalt arbeid.
Serviceutvalget: Odd-Geir Helgeland
(Rogaland), leder, Anita Lindgren (SørTrøndelag), Wenche Odden (Telemark),
Martin Thorsen (Nordland) og Charlotte
Wesenberg (Vest-Agder). Utvalgets
sekretariat: seksjon service.
Fagråd for Norges Blindeforbunds
forskningsfond: Unn Ljøner Hagen, leder,
Ole-Christian Lagesen, Randi Rusten, Hege
Rød og Jon Klokk Slettedal.

OptimalAssistanse er leverandør av
BPA og funksjonsassistanse til deg som
er blind eller har sterkt nedsatt syn
Om oss
• OptimalAssistanse ble etablert
i 2009 og har i dag konsesjon i
40 kommuner, fra Tromsø i nord
til Flekkefjord i syd. Selskapet
sysselsetter 130 medarbeidere.

Ta kontakt dersom du ønsker mer
informasjon om våre tjenester.
Ring oss: 69 12 96 00
post@optimalassistanse.no

• OptimalAssistanse ble i 2017 en del
av Ecura Helse og Omsorg AS.
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www.optimalassistanse.no

Du får
Mobiltelefon som nytt
medlemstilbud fra Adaptor medlemsfordeler i
Blindeforbundet
hjelpemidler
Pris: 3800 kr. Førpris: 4120 kr.
Telefonen BlindShell er en enkel,
talende mobiltelefon for blinde
og svaksynte. Den betjenes i all
hovedsak med fire enkle kommandoer på berøringsskjermen. Det innebygde opplæringsprogrammet på norsk
gjør at man i løpet av kort tid behersker
berøringsskjermen og kommer i gang med
praktisk bruk av telefonen.
BlindShell er utstyrt med norsk talesyntese
som med tydelig tale leser opp tekstmeldinger, navn og nummer fra kontaktlisten,
varslinger om tapte anrop, etc. Fra hovedmenyen får man raskt tilgang til dens viktigste funksjoner slik som telefon, meldinger, kontaktliste, innstillinger og informasjons-liste med klokke og dato, batterinivå,
etc. På www.adaptor.no finnes en video for
demonstrasjon.

• 15 prosent rabatt på produkter fra
optikerkjeden C-Optikk.
• 15 prosent rabatt på undersøkelse ved
Aleris Øyeklinikk/Retinaklinikken,
tlf. 22 54 19 10.
• I DNB-filialen blir giro belastet konto
gebyrfritt ved framlegg av medlemskort.
• Enkel tilgang på lydbøker fra Norsk lydog blindeskriftbibliotek.
• Rabatt hos hotellkjedene Thon, Scandic
og Choice.
• 10 prosent rabatt på iCare-produkter.
• Hver 10. fôrsekk fra Royal Canin gratis for
deg med førerhund.
• Medlemspriser på ferieopphold ved
våre syn- og mestringssenter, og
ferieleiligheter ved Solvik syn- og
mestringssenter.
Kontakt medlemssenteret for råd og
informasjon på 23 21 50 50,
medlem@blindeforbundet.no.

For bestilling: hjelpemidler@adaptor.no
telefon 23 21 55 55.

Verv en venn – og få
ett gavekort*!
Kjenner du noen som har en diagnose
eller utfordringer med synet, men
som fortsatt ikke er medlem i Norges
Blindeforbund? Da bør du verve dem.

Verv
en venn

Presentkort
Som takk for hjelpen får du ett universalgavekort som
kan brukes i over 4500 butikker. Verdi: Kr 250.
* Fyll ut svarkupongen på neste side og bestill din vervepremie i dag!
Kontakt gjerne vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 om du har spørsmål!

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo
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På
plakaten

Temakurs for foreldre
med en synshemming

Aktivitetssamling for
førerhundbrukere

Førerhundbrukere inviteres til
aktive dager 8.–12. august. Kurset
holdes med base på Hurdal synog mestringssenter. Det vil være
førerhundtrenere tilstede som
leder treningene i samarbeid med
hjelpetrenere.
Aktiviteter: lydighetstrening, hverdagslydighet, bytrening, hinderbane,
skog- og miljøtrening. I tillegg vil det
bli avholdt foredrag.
Påmeldingen åpner 1. mars.
Påmeldingsfrist er 3. april. Påmelding til Britt Nonås, tlf. 9069 0133
epost: banonaas@online.no.
Egenandelen er 1000 kr for medlemmer i Blindeforbundet og 1350 kr
for andre deltakere. Betalingsfrist
30. juni. Blindeforbundet dekker
reiseutgifter. Det blir satt opp fellestransport til og fra Hurdal.

Nytt habiliteringskurs med spennende
og relevante foreldretemaer.
Tid: 25.–27. mai. Sted: Hurdal synog mestringssenter.
Påmeldingsfrist: 13. april. Reiseutgifter
dekkes, dersom du er klassifisert som
svaksynt eller blind. Seende partner kan
delta. Pris per deltaker for hele helgen:
1000 kr.
Kontakt Heidi Holte på tlf. 997 38 402
eller Kristin Berg på tlf. 456 60 983.

Vintersportsuka 2018

Arrangeres på Venabu fjellhotell på Ringebufjellet lørdag 14. til lørdag 21. april av
Oslo Blindes Helsesportlag. En uke med
vinteraktiviteter tilpasset de fleste, med og
uten funksjonsnedsettelser.
Deltakeravgift: 4900 kr (1000 kr i tillegg
for enkeltrom). Busstransport tur/retur fra
Oslo koster 900 kr.
For informasjon, kontakt Torun Skjolden
på 922 66 966 eller torun@vintersportsuka.no eller www.vintersportsuka.no.
Påmeldingsfrist: 28. februar.

Verv en venn!
3 Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr 250.
Informasjon om nytt medlem:

Fornavn:________________ Etternavn: __________________________
Postadresse:________________________________________________
Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________
E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

Informasjon om deg som verver*: Navn:________________________________ Medlemsnr.:____________
* Vervepremien sendes til adressen vi har registrert i vårt medlemsregister. Ønsker du den sendt til en annen
adresse, kan du kontakte oss på 23 21 50 50, eller medlem@blindeforbundet.no
Fyll ut og send inn kupongen.
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Alle har rett
til et godt liv.
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000
så forteller vi deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg med BPA.
Humana AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker
bpa@human-care.no, human-care.no.

Synsvansker?

Få lesegleden
tilbake med
lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle
sjangre. Tilbudet er gratis.
Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.
Les mer på www.nlb.no
Kontakt oss gjerne på tlf: 22 06 88 10 eller e-post: utlaan@nlb.no
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Legater 2018
Norges Blindeforbund har ansvaret
for forvaltningen av flere legater, det
foretas utdeling hver vår. Følgende
legater kan søkes bidrag fra:

Legat for hjelp til selvhjelp
Yter støtte til synshemmede med konkrete
behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp.
Både enkeltpersoner og grupper kan søke.
Ved vurdering av søknaden vektlegges reelt
behov og/eller en vanskelig livssituasjon,
at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å
dekke det man søker om penger til.

Utdannings- og
opplæringslegatet
Yter støtte til synshemmede i forbindelse
med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige
opplærings- og utviklingstiltak. Det gis
delvis støtte til hjelpemidler i forbindelse
med utdanning. Det vektlegges reelt behov
og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og
at søker selv ikke har midler til å dekke det
man søker om penger til.
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Rolf Sigurd Svalestog Olsens
legat
Yter støtte til synshemmede i Telemark
og Akershus ved konkrete behov ut ifra
prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til
opplærings- og utviklingstiltak.

Vestlandets Felleslegat
Yter støtte til synshemmede i Vest-Agder,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal ved konkrete behov
ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller til
støtte til undervisning og opplæring.

Karl Fr. Knudsen og hustrus
legat
Formål er å tilgodese synshemmede i
Finnmark.

Norges Blindeforbunds Legat
for Barne- og ungdomsarbeid
Yter støtte til barne- og ungdomsarbeid
i regi av Norges Blindeforbund med
særlig vekt på tiltak for å aktivisere
synshemmede barn og unges likestilling
i samfunnet.

Slik søker du legater:
Skriv en kort søknad og fortell hva du
søker om og hvorfor. Alle søknadene
behovsprøves. Synshemmingen må
dokumenteres med legeerklæring. Legg
ved ligningsattest og kontonummer.
Kvittering for tidligere tildelte midler
må være levert inn før søknadsfristen.
Søknader som mottas etter fristen eller
som ikke er fullstendige, vil ikke bli behandlet. Klubber, lokallag og fylkeslag
har anledning til å søke. Her gjelder
også prinsippet om at behovet ikke
dekkes over andre støtteordninger og
at søknaden behovsprøves. Regnskap
for 2017 skal vedlegges søknaden.
Søknad sendes elektronisk til
legat@blindeforbundet.no,
eller til Norges Blindeforbund, rehabiliteringsavdelingens distriktskontor, i
henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim
eller Evenes.
Merk konvolutten med legatets navn.

Norges Blindeforbunds legat
for førerhundarbeid
Yter økonomisk støtte til Norges Blindeforbunds arbeid med avl, oppdrett og trening av førerhunder. Støtte kan også gis til
tiltak for å opprettholde og/ eller videreutvikle førerhunders bruksegenskaper etter
utlevering til blinde brukere. Legatstøtte
skal begrenses til å dekke kostnader som til
enhver tid ikke bestrides av det offentlige.

Ved eventuelle spørsmål kontakt ditt
distriktskontor:
Østlandet:
23 21 50 00
Midt-Norge: 23 21 50 00
Vestlandet: 55 33 69 55
Nord-Norge: 76 98 48 31
eller kontakt Astrid Rognerud,
tlf. 23 21 50 79, e-post astrid.rognerud@
blindeforbundet.no for spørsmål om
Utdannings- og opplæringslegatet, eller
Eivind Knudsen, tlf. 23 21 50 54, e-post
eivind.knudsen@blindeforbundet.no for
spørsmål om Hjelp til selvhjelpslegatet.
Søknad til Vestlandets felleslegat sendes
til Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling i Bergen. For spørsmål, ta
kontakt med regionskontoret i Bergen,
tlf. 55 33 69 55.
Søknad til Norges Blindeforbunds Legat
for Barne- og ungdomsarbeid, Norges
Blindeforbunds Legat for Førerhundarbeid, Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat
og Karl Fr. Knudsen og hustrus legat kan,
i tillegg til elektronisk, sendes til Norges
Blindeforbund, v/ Grethe Lyngedal, Postboks 5900 Majorstuen, 0305 Oslo.
Søknadsfrist 15. mars 2018.
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Kurs og aktiviteter 2. kvartal 2018
Rehabiliteringskurs
03.04. – 13.04.

1. påbygging

Hurdal

05.04. – 08.04.

Introduksjon

Solvik

09.04. – 20.04.

Grunnkurs

Solvik

09.04. – 12.04.

Introduksjon

Evenes

16.04. – 27.04.

Grunnkurs

Hurdal

03.05. – 06.05.

Introduksjon

Hurdal

24.05. – 06.06.

Grunnkurs

Evenes

28.05. – 08.06.

2. påbygging

Solvik

28.05. – 08.06.

Grunnkurs

Hurdal

11.06. – 22.06.

2. påbygging

Hurdal

14.06. – 17.06.

Introduksjon

Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder
05.04. – 08.04.

Introduksjon

Hurdal

09.04. – 13.04.

Kartlegging

Hurdal

16.04. – 20.04.

Påbygging A

Hurdal

Kurs for personer med medfødt synshemming
07.05. – 16.05.

Grunnkurs

Hurdal

22.05. – 25.05.

Temakurs

Hurdal

09.04. – 13.04.

Temakurs IKT

Hurdal

23.04. – 27.04.

Temakurs IKT

Hurdal

07.05. – 11.05.

Temakurs IKT og digitale hjelpemidler

Solvik

09.05. – 14.05.

Temakurs IKT og hjelpemidler

Evenes

28.05. – 01.06.

Temakurs IKT

Hurdal

11.06. – 15.06.

Temakurs IKT og digitale hjelpemidler

Solvik

18.06. – 22.06.

Temakurs IKT

Hurdal

Temakurs IKT
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Temakurs Livsstil
23.04. – 27.04.

Temakurs livsstil

Solvik

03.05. – 08.05.

Temakurs livsstil

Evenes

22.05. – 25.05.

Temakurs livsstil

Hurdal

11.06. – 15.06.

Temakurs livsstil

Hurdal

Temakurs mobilitet og orientering
14.06. – 19.06.

Temakurs mobilitet og orientering

Evenes

Temakurs familie m/ synshemmede barn 0-6 år

Evenes

02.04. – 20.04.

Samtreningskurs (Veiviseren)

Hurdal

23.04. – 11.05.

Samtreningskurs

Hurdal

04.04. – 08.04.

Vinterfiske

Evenes

15.04. – 27.04.

Mestringslykke

Evenes

27.04. – 29.04.

Hagestell og dugnadsoppgaver

Solvik

18.05. – 21.05.

Friluftsliv og havfiske

Solvik

22.05. – 27.05.

Allsang på Solvik

Solvik

28.05. – 01.06.

Ut på tur

Hurdal

08.06. – 10.06.

Familiehelg – Friluftsliv

Solvik

20.06. – 26.06.

Hagestell og dugnadsoppgaver

Evenes

Familien i fokus
07.06. – 12.06.
Førerhundskolen

Habiliteringskurs

Ferieopphold og rekreasjon
18.06. – 29.06.

Rekreasjon - sommer

Solvik

(mandag til søndag).

Solvik

Ferieleiligheter
Ukeleie

Hønen gård bo- og mestringssenter
Januar til juni

Kurs 1. Musikk og samspill

Hønen

Aktiviteter barn og unge
22.06. – 28.06.

Barneleir

Hurdal

29.06. – 05.07.

Ungdomsleir

Hurdal

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
04.05. – 06.05.

Tillitsvalgtkonferansen

Scandic Fornebu
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Aleris BPA
– frihet til å leve ditt liv!
Med mer enn 10 års erfaring fra alle aspekter av BPAordningen, skreddersyr vi løsninger som er tilpasset deg,
dine ønsker og ditt behov.
Som kunde får du god opplæring i det å være arbeidsleder, og møter en fleksibel og serviceinnstilt BPAleverandør som støtter deg hele veien.
Hørt rykter om vår tilgjengelighetsgaranti? Vi kan gi deg
veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Velkommen til en uforpliktende BPA-prat med oss!
bpa@aleris.no • 974 80 800
aleris.no/bpa

BlindShell

-mobiltelefon for synshemmede
BlindShell er markedets enkleste talende
mobiltelefon for blinde og svaksynte. Den
betjenes i all hovedsak med 4 enkle kommandoer på berøringsskjermen, disse lærer man i
løpet av noen minutter.
BlindShell er utstyrt med norsk talesyntese som
leser opp tekstmeldinger, navn og nummer fra
kontaktlisten, varslinger om tapte anrop etc. med
tydelig tale.
Se www.adaptor.no for video av hvordan BlindShell
betjenes.

www.adaptor.no
23 21 55 55

Vi hjelper øynene dine!
EIES AV NORGES BLINDEFORBUND
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BPA gir meg
friheten til å leve
livet - fullt ut!

En tur i skiløypa, klar og deilig luft, iskrystaller og kulde – det
er det som skal til for å få kropp og hode klart for en krevende
hverdag. Uten personlig assistanse ville dette ikke være mulig!
Ulobas BPA handler om at det er du som bestemmer hvem
som skal assistere deg, hva assistansen skal gjøre, hvor og når
assistansen skal finne sted.
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre! Telefon: 32 20 59 10
For mer informasjon se våre nettsider: www.uloba.no
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Foto: Gunnar Omsted

Underholdning på bakerste benk
Hverdagshistorier har vi mange av,
og noen av dem har i ettertid gitt både
latter og refleksjon. I spalten Skråblikk
forteller vi om den morsomme, uvanlige, eller pinlige historien. Vi oppfordrer deg til å komme med din historie
til Synspunkt.
Først ut er Anne Berit Aunøien Gravvold
bosatt i Oslo. Å ta bussen hjem fra jobb er
vanligvis ikke det mest spennende, men en
ettermiddag i november på 21-bussen ble
god underholdning på bakerste rad.
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– Jeg fikk plass på bakerste rad med to
hyggelige og skravlete damer. Etter mye
latter og prat om trivielle ting, bemerket jeg
at damene hadde noe ved stemmene sine,
men jeg klarte fortsatt ikke plassere det. Litt
senere spurte jeg om hva de jobbet med.
«Jo, vi er skuespillere!» «Å, er dere kjente?»
spurte jeg ... Det viste seg at disse damene
var komikerne Linn Skåber og Cecilie Steinmann Neess! Forfjamset og «starstruck» ga
jeg Linn en klem, og vi fortsatte den trivielle
praten. Og diskuterte blant annet dagens
middag. På vei ut sa de at de gjerne kommer på jobben min usminket og ha show.
«Dessverre er nok halvparten på jobben
min folk som ser som en ørn», svarte jeg. Et
veldig hyggelig hverdagsmøte!

