
Jo Øvergaard står bak en av Norges største 
private krigshistoriske samlinger

Gunnar Jørstad har utnevnt seg selv til stokk-ambassadør:
– Jeg har brutt en stor barriere
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Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan 
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.

Humana, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no, humananorge.no.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

www.humananorge.no
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Synspunkt

Sommerens 
favoritthjelpemiddel
Hva er favoritthjelpemiddelet ditt i sommer?, 
har jeg spurt mine blinde kolleger. 

Kullsyremaskin, vannski med ekstra støtte, dekkende 
filterbriller, en nyklippet storpuddel og fargeindikator 
er noen av svarene jeg fikk. Men i teten kom lydboka 
og smarttelefonen. 

Smarttelefonen, og for de fleste er det Iphone som 
gjelder, har blitt den «dingsen» ingen kan klare seg 
uten. Heller ikke synshemmede. Når jeg spurte hvilken 
funksjon ved telefonen de setter mest pris på, så var 
svarene blant annet å sjekke været med Yr, Tap tap 
see-appen for å skille mellom Pepsi og Pepsi Max, og å 
følge Tour de France på NRK. Men det flest nevnte, var 
å «høre lydbok». Sommer er lik leseopplevelser! 

I dette bladet kan du lese om godt voksne Gustav 
Meisler som oppfordrer til å la deg begeistre av tekno-
logiens muligheter. Han hører bøker og Lydavisa via 
en kjekk Daisy online spiller som er lett å ta med seg. 
«Glem CD’en», sier han. Vi heier på teknologien, men 
glemmer ikke CD’en helt. Det skal fortsatt være mulig 
å få Lydavisa på CD for de som ønsker det. 

God sommer!

Mia Jacobsen, informasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 23 21 50 50. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har 
det fulle og hele ansvaret for sitt 
innhold. Design adare.no, trykk: 
07 Gruppen AS.  ISSN 2464-3866.
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Det hele startet med at Blindeforbundet 
sentralt (seksjon lokalt arbeid) søkte Extra- 
Stiftelsen om støtte til å gi synshemmede et 
verdig og kvalifisert treningstilbud rundt om i 
Norges land. De fikk penger, hele 1,5 millioner 
kroner. Samtlige fylkeslag fikk tilbud om å bli 
med på det unike tilbudet.

I Molde i Møre og Romsdal samlet åtte 
personer seg til en innholdsrik treningstime 
hver torsdag. Ved hjelp av matte, strikk og 
egen kroppsvekt har de gjort øvelser som 
har styrket bein, rygg og mage. To personlige 
trenere har ledet det hele. De har fått spesial- 
opplæring i forhold til hvordan de skal lære 
de som ikke ser øvelsene. Astrid forteller at 
treningene har vært tilpasset hver enkelt sine 
forutsetninger. 
– Vi fikk alle øynene opp for hvor lite som 
skal til av trening før en kjenner en forskjell, 
forteller Astrid.

Hun kan ikke fullrose de personlige trenerne 
nok for hvor forberedt de var på å undervise 
synshemmede.

– De har lagt sjela si i den jobben!
Astrid er tydelig på at «Get Going» har gitt 
kunnskap og motivasjon til å kunne fortsette 
med trening hjemme i stua og ute på tur.

Sosial arena
Som en del av prosjektet inngikk også kost-
holdsveiledning. Hva spiser vi faktisk og hva 
inneholder matvarene egentlig? 

Molde-gjengen etablerte raskt en trygg 
ramme sammen hvor den gode samtalen 
stod sentralt, i tillegg til treningen. Det ble en 
arena hvor synshemmingen var akseptert og 
rom for å fortelle sin historie om man ville.
– Vi har utvekslet en del oppskrifter på gode 
og sunne ting, og vi har møttes og spist og 
kost oss sammen, forteller Astrid med en 
liten latter.

– Vi som har vært med er så takknemlige 
for muligheten vi har fått, og hva dette 
prosjektet har gitt oss. Treningene, samtalene 
og samværet har gitt et uforglemmelig år. 
Glede og latter har vært en viktig faktor. 

Med treningserfaring for livet
Tekst: May britt Haug | Foto: Oddmund Osen

I mai i fjor startet «Get going» opp i Molde. Et treningsprosjekt skreddersydd for syns-
hemmede, med treningsøkter og kostholdsveiledning. – Dette har gitt oss deltakere 
så utrolig mye av både motivasjon for fysisk aktivitet, og det å bygge nye vennskap, 
forteller Astrid Moen Thomassen, koordinator for Get Going Møre og Romsdal.

«Get going»-gjengen fra Molde er strå-
lende fornøyd med muligheten de har 
fått til å trene, lære om kosthold, og det 
viktigste, å ha fått blitt kjent med hver-
andre. Fra venstre: Elise Malme (trener), 
Astrid Moen Thomassen, Reidun Skars-
haug, Ingunn Farstad (trener). Oddmund 
Osen er for anledningen fotograf, han var 
også med på Get Going.
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Det neste som står på programmet er opp-
læring av nye tillitsvalgte. En investering for 
fremtiden.

De økonomiske rammevilkårene er i stadig 
endring. Automatinntektene som vi har 
nytt godt av i flere år, blir nå borte. Utfor-
dringene blir å finne nye inntektskilder. 
Reduserte økonomiske rammer vil tvinge 
fram alternative måter å løse oppgavene 
på. En åpen organisasjon, og god dialog 
med våre medlemmer er nødvendig for å 
lykkes i dette arbeidet.

I Møre og Romsdal er vi med i den utvida 
ordninga for tilrettelagt transport for 
funksjonshemmede, TT-ordninga, og vi 
kjemper videre for en nasjonal ordning.

Endringer i offentlig forvaltning, og nye 
kommunegrenser vil gi oss utfordringer 
med å sikre etablerte juridiske rettigheter. 
Synskontaktordningen er en av de 
interessepolitiske sakene som bør prioriteres 
lokalt. Brukermedvirkning og samarbeid 
med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
(FFO) er også et satsingsområde.

Et bærekraftig fylkeslag må ha engasjerte 
medlemmer. Uten medlemmer – ingen 
organisasjon. Derfor er medlemspleie så 
viktig for oss, og å skape aktivitet og 
samhold for å beholde medlemmer, og 
rekruttere inn nye. Trivsel er stikkordet!

Synstap og psykisk helse har i det senere 
fått økt oppmerksomhet. Vi synshemmede 
er en ressurs, og det er viktig å bli sett for 
den vi er. Fylkeslaget tilbyr fysiske aktivi-
teter og ønsker å skape sosiale arenaer. Vi 
har lokale lag og klubber med et variert 
tilbud. Kulturelt samarbeid med blindefor-
bundet i Gdansk.

Det utøves et godt informasjons- og 
opplysningsarbeid som synliggjør 
aktivitetene og hva vi har å tilby våre 
medlemmer. I Samarbeidsforum Syn 
markedsfører vi Blindeforbundet sine 
tilbud og tjenester mot det offentlige. 
Et forum hvor fagpersoner innen ulike 
fagmiljøer som arbeider med syn eller 
personer med synshemning møtes.

Det er ikke like lett for alle å takle en ny hverdag når livet 
blir dramatisk forandret. For noen år tilbake mistet jeg 
selv synet. Takket være Norges Blindeforbund ble dagene 
på nytt meningsfulle, både i yrkeslivet og på fritiden. På 
årsmøtet i april ble jeg valgt til fylkeslagsleder.

Fylkeslagslederen i 
Møre og Romsdal har ordet
Av: Jacob Havnsund | Foto: Barbro Ness Edvardsen
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Jan Bang Henningsen vil i sommer 
gå Norge på langs mens han ennå 
har noe syn igjen. Han startet 
på turen 28. mai. Mekanikeren i 
Hennig-Olsen Is fronter bedriftens 
kom-i-form program, et initiativ der 
antall skritt ansatte tilbakelegger 
i hverdagen, gir et beløp til Blinde-
forbundets iCare-prosjekt.

I mai ble Levanger og omegn lokal-
lag av Norges Blindeforbund stiftet. 
Dette er Nord-Trøndelags første 
lokallag.

Transportselskapet Tide i Sogn og 
Fjordane lover at det blir hørbar 
annonsering av holdeplassene på 
bussen. Bakgrunnen er en oppfor-
dring fra Einar Fauske som opplevde 
å ikke høre hva som ble sagt når 
han pendlet mellom Sogndal og 
Leikanger. 

Apple foreslår emojis med tema 
tilgjengelighet. Eksempler er fører-
hund med sele, dame i rullestol og 
mann med hvit stokk.

Har 
du hørt 

at ... 

Etter 36 års innsats i Norges Blinde-
forbund fikk Erik Jacobsen (85) fra Flisa 
i Solør tildelt Norges Blindeforbunds 
høyeste utmerkelse, gullnålen. Til 
Østlendingen forteller han at han er 
bekymret for velferden og for om de 
som virkelig trenger hjelp, får det.

Karianne og førerhunden 
Ask har funnet veien sammen.

Karianne Havsberg fikk i mai førerhund 
for aller første gang. En svart labrador 
med navnet Ask. Hun valgte å blogge 
om sine opplevelser.

Der forteller hun om hvor overveldende 
og utfordrende det føltes, at tilliten til 
hunden ble styrket underveis og ikke 
minst den store gleden over å bli et 
samstemt tospann.

Bloggen til Karianne finner du på 
blindeforbundet.no. På sidene og 
på Facebook er det også delt flere 
filmsnutter om Karianne og Ask.

Erik Jacobsen fra Solør har blitt tildelt Blinde- 
forbundets gullnål for sitt engasjement. 
Foto: Mona Aaseth
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det ikke vil fattes vedtak om hvor mange 
timer den enkelte elev vil ha rett til å få 
med oppfølging. 

Blindeforbundet vil også protestere på 
forslaget utvalget har om å flytte Statpeds 
oppgaver til fylkene. Dette vil splitte alle-
rede små fagmiljøer. For synshemmede 
elever vil ikke fylket kunne gi god opp-
følging i f.eks. opplæring i punktskrift. 

I august er det høringsfrist på forslagene 
fra Nordahl-utvalget og Blindeforbundet 
vil gi et klart høringssvar.

Vil kutte retten til spesialundervisning
Av: Sverre Fuglerud

Et såkalt ekspertutvalg har foreslått å 
kutte retten til spesialundervisning. 
Utvalget har vært ledet av professor 
Thomas Nordahl. Utvalget mener det 
brukes for mye tid av spesialpedagoger 
på å behandle søknader om spesial-
undervisning. De mener fagpersonene 
heller bør bruke tiden sin på å gi opp-
følging av funksjonshemmede i skolen. 

Blindeforbundet er helt uenig i at retten til 
spesialundervisning skal bli borte. Dette 
er en rett som har sikret synshemmede 
enkeltvedtak om hvor mange timer de skal 
få. Nordahl-utvalget foreslår en løsning der 

VI MENER:

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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Ser alltid 
framover

Tekst og foto: Liv Simensen, Østlendingen

Men gir han seg?
Ikke Jo Øvergaard, nei! Øyesykdommen 
skyldes en genfeil, men Øvergaard er også 
velsignet med et makeløst selger-gen, som 
han har brukt for alt det er verdt i all sin 
mangslungne virksomhet gjennom åra. 
Han var en av de absolutte pionérene til å 
ta i bruk digitale medier, ja, han fakset seg 
inn i alle lokale redaksjoner med budskapet 
fra Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, der 
han var leder og nå er æresmedlem. Han 
har fått Hedmark fylkes kulturpris for sitt 
brede kulturengasjement som har resultert 
i blant annet Fossedagene, og han har fått 
Olavsrosa, Norsk Kulturarvs utmerkelse, 
for å nevne noe. Og i bunnen av alt enga-
sjement er Sollia, bygda i hans hjerte og 
ei bygd blant alle andre gode bygder i det 
bygde-Norge han alltid har hatt sterk tro 
på – og fortsatt tror på.

I vel ett år nå har han vært styre-
leder i Norges Blindeforbund Hed-
mark. Der legger han hovedvekta 

Jo Øvergaard i Sollia (Hedmark) kommer til å bli blind, men det hindrer 
ham ikke i å satse friskt på å videreutbygge en av Norges største private 

krigshistoriske samlinger. 7. juni nyåpnet han samlingen.

Han har akkurat fått bekreftet fra museums- 
hold at hans samling av uniformer, våpen 
og alle tenkelige og utenkelige effekter fra 
krigens dager er enestående, og er strålende 
fornøyd med det.
 – Se her, sier Øvergaard og holder fram 
en uåpnet sigarettpakke med personlig 
skrevet hilsen bakpå fra Johan Nygaards-
vold. Sigarettpakkene kom i flyslipp til 
oppmuntring for norske soldater som 
forberedte seg og ventet på den dagen de 
kunne slåss åpent for et fritt Norge under 
annen verdenskrig.

Jo (64), som alltid har hatt mange jern i 
ilden, mister gradvis synet. Øyesykdommen 
retinitis pigmentosa gir et svært innsnevret 
synsfelt. Normalt syn gir et synsfelt på 180 
grader. Jos er på bare 2–3 grader.
– Det mest plagsomme er at jeg mister 
orienteringsevnen når jeg ser så lite av 
omgivelsene. Jeg sier likevel som 
i Håvamål: «betre blind enn dau 
vera», sier han. Møt et 

medlem



9

på å jobbe politisk, og benytter anled-
ningen til å oppfordre fylkestinget til å få 
Hedmark Trafikk til å gjenopprette tilbudet 
om bestillingsdrosje i Stor-Elvdal og andre 
bygder som trenger det.

– Mye er bra for blinde og svaksynte i 
Norge, og mye kan bli bedre. Først og 
fremst synes jeg staten skal ta et større 
ansvar, slik at tilbudet til blinde og svak-
synte blir likt fra kommune til kommune 
og i alle fylker, så folk kan være aktive. Selv 
har jeg vært heldig. Stor-Elvdal kommune 
synes, som jeg, at det er viktigere å sørge 
for at jeg fortsatt kan skape verdier i stedet 

Jo Øvergaard med deler av utstillingen før nyåpningen 7. juni. I glassmontere er det 
krus, esker og mindre gjenstander, langs veggen i bakgrunnen er det utstilt figurer 
med forskjellige uniformer.  

for at jeg skulle vært henvist til institusjon. 
Jeg har brukerstyrt personlig assistent 37,5 
timer i uka. 

Krigshistoriker på sin hals
Det meste av fokuset hans nå er vendt mot 
den krigshistoriske samlinga. Starten var 
en utstilling under Fossedagene i 2015. Den 
vakte stor interesse, for Jo Øvergaard har 
samlet på krigsminner hele sitt liv. Faren 
Rolf var med i Grebe Red-gruppa i Kompani 
Linge, og drev livsfarlig motstandsarbeid 
i Østerdalen og Gudbrandsdalen under 
annen verdenskrig. Mye materiale fra 
gruppa ble lagret hjemme på Amperhaugen 
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Koketopp for synshemmede!

 
 

Vi hjelper øynene dine!

ATAG induksjonstopp er produ-
sert for blinde og svaksynte 
 - Mekaniske og taktile vri-brytere
 - Silikonmatte med kontrastfarge                   
 - Induksjon bidrar til økt sikkerhet
 - Kokesoner med taktil inndeling
 
Sjelden har vi fått så mange positive tilbake-
meldinger som vi har fra brukere som har 
induksjonstoppen fra Atag.  Her snakker vi 
virkelig om noe som hjelper synshemmede i 
hverdagen!  

      
www.adaptor.no   tlf: 23 21 55 55

etter krigen, og Jo vokste opp med farens 
beretninger om krigen.

Etter utstillingen i 2015 begynte det virkelig 
å ta av, som det gjør når Jo Øvergaard går 
inn for noe.
– Jeg skjønte at jeg satt på mye verdifullt 
materiale fra krigen, og de siste par åra har 
jeg samlet inn enda mye mer fra mange 
steder. Blant annet har jeg fått tak i mye 
knyttet til både Milorg og Kompani Linge. 
Det ballet på seg, sier han, og smiler lurt 
når han ikke vil si hvor han har fått kjøpt 
eller byttet til seg i samlermarkedet. 

Samlinga i det tidligere sauefjøset 
er utrolig
Bare i tyske og norske uniformer av alle 
slag må det være rundt førti–femti i 
samlinga, og våpensamlinga er også 
formidabel, sammen med masse andre 
objekter, også helt vanlige ting, som for 
eksempel gammel proviant.

– Jeg har noen skikkelige godbiter. Jeg 
har fått tak i bombekart fra det tyske 
luftvåpenet fra 24. april 1940, som viser 
hvordan det skulle bombes i Valdres om 
formiddagen, og ved Telneset og Atnbrua 
om ettermiddagen. Det siste stedet er jo 
rett utom husveggen nærmest, sier Jo.

Det er han selv som levendegjør krigs-
historia, når han bruker fortellerevnen til 
å skildre viktig historie – for samlere, for 
historielag, for skoleelever og for andre 
tilreisende til Sollia. Vegstrekningen 
gjennom Sollia er Nasjonal turistveg, og 
driftige Jo har fått NAF til å ta med hans 
krigshistoriske samling i den kommende 
digitale presentasjonen av perler langs 
vegen.
– Det er veilednings- og opplysningsarbeid 
jeg driver med, på samme måten som jeg 
har drevet i både friluftsliv og kulturarbeid, 
sier Jo Øvergaard.
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På konsert med gode venner, nyter god musikk og lidt forfriskende 
i glasset - livet er herlig! Uten min personlige assistent ville ikke 
dette vært mulig.

I Uloba er det du som bestemmer hvem som skal assistere deg, 
hva assistenten skal gjøre, hvor og når assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss funksjonshemmede og det er vår måte 
å organisere hverdagen vår på.

Ta kontakt med oss på telefon: 32 20 59 10 så hjelper vi deg videre! 
For mer informasjon se våre nettsider: www.uloba.no

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!
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En barriere er brutt:

– Stokken og jeg 
har vært på tur. 
For en opplevelse!
Av: Gunnar Jørstad, medlem i Blindeforbundet | Foto: privat

Jeg har brutt en stor barriere. For første gang tok jeg med meg 
den hvite stokken til byen. Egentlig ganske smart. Og når sant 
skal sies så er Stokken en veldig grei kompis. 

Hvis du er som meg, relativt fersk i faget som 
synshemmet, vet du sikkert hva jeg snakker 
om. Stokkvegring. Før du begynner å bruke 
hvit stokk må du over en barriere. Du må 
erkjenne overfor deg selv og andre at du 
faktisk er synshemmet. Du må forholde deg 
til virkeligheten og gjøre det beste ut av den. 

Det gikk lang tid med RP før jeg meldte 
meg på introduksjons- og grunnkurset på 
Hurdal syn- og mestringssenter og møtte 
realitetene. Der oppdaget jeg at synstapet 
var kommet for å bli.

Synspedagogene Mette og Arne overtalte 
meg med iherdig overbevisning til å bestille 
hvit stokk fra NAV. Jeg kjente godt på alle de 
mentale motforestillinger jeg hadde for å 
bruke den. Derfor var en beskjeden marke-
ringsstokk mer enn nok for meg, den skulle 
jo bare ligge godt skjult i skapet likevel. Jeg 
ville jo ikke vise meg frem som synshemmet. 
Det var pinlig, flaut og kompleksfylt.

Oslo Sentralbanestasjon - et dårlig sted
En situasjon i rushtiden på Oslo S fikk meg 
til å innse at Mette og Arne hadde rett. Som 
synshemmet var Oslo S en av mine verste 
krigssoner. Der ble jeg angrepet av reisende 
med dårlig tid. I tillegg var de tungt bevæpnet 
med gedigne kofferter hengende etter seg 
som campingvogner. Koffertene var svært 
synlig for alle, unntatt meg. For meg var de 
farlig utenfor synsfeltet.

De reisende var opptatt med sitt eller med 
hverandre. De så ikke at jeg ikke så. Da jeg 
nærmet meg gruppen, halvblind med stø 
kurs og utrygge ben, så de på meg som et 
fremmedelement som utfordret deres 
evne til å rekke flytoget. Etter å ha snublet 
over den første kofferten og lagt meg over 
koffert nummer to, beklaget jeg og be-
grunnet hendelsen fra bakkenivå. Jeg sa 
jeg led av Retinitis Pigmentosa. De så 
uforstående på meg og skjønte ikke hva jeg 
bablet om. Da tenkte jeg på markerings-
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stokken som lå i skapet hjemme og innså 
at den kanskje burde ha vært med meg. 

Etter denne opplevelsen bestemte jeg meg 
for å gi Stokken en sjanse. 

Jeg meldte meg på første påbygningskurs 
på Hurdal, og møtte igjen den dyktige 
pedagogen Mette med sjarmerende Odals-
dialekt. Nå var Mette mer målrettet enn 
sist, hun var litt tøffere i stemmen og forsto, 
men brydde seg mindre om mine barrierer. 
De skulle overvinnes!

Da jeg forlot Hurdal var jeg godt motivert 
og hadde en ny hvit kombistokk i bestilling. 
Og det beste av alt, jeg var innstilt på å 
bruke den.

Tre uker etter var Stokken og jeg på vei til 
å innta kontrollen over Oslo S. Nå var jeg 
bevæpnet med en hvit stokk. Jeg følte meg 
tryggere.

Å vandre på Oslo S nå var som å gå med blå-
lys. Folk spratt unna, viste hensyn, stoppet 
og ga fri bane. Jeg følte meg slett ikke som 
synshemmet, jeg følte meg privilegert. Folk 
smilte, sa vær så god, og til og med spurte 
om jeg trengte hjelp. Det var rett og slett en 
opplevelse.

Ut på tur på bøljan blå
Jeg takket Stokken diskret for innsatsen og 
inviterte den på båttur til Kiel. Bare Stokken 
og jeg. Nå skulle den få kjørt seg.

Jeg bestilte billett på nett og fulgte opp 
med en telefon til Color Line og sa jeg var 
synshemmet. Damen på kundesenteret 
var over gjennomsnittet serviceinnstilt. Vi 
fikk prioritert ombordstigning og fikk gå 
ombord i ensom majestet før de øvrige 
passasjerene som satt i avgangshallen med 
koffertene sine. Jeg slapp å bekymre meg 
om å snuble i en eneste en av dem. Lugaren 
var rett ved heisen og svært lett å finne.

Gunnar og Stokken reiste på tur til Kiel med 
Color Line. Her er de på ute på soldekket, på 
toppen av båten.

Da vi skulle spise middag ble vi fulgt til 
bordet. En trivelig servitør kom til og spurte 
om han kunne hjelpe meg med noe, hente 
mat, vise meg rundt på buffeen, forsyne 
meg med det jeg hadde lyst på, og bære det 
til bordet. Verken Stokken eller jeg kunne 
ikke hatt det bedre. Vi nøt middagen og 
servicen. I Taxfree-butikken kom en av be-
tjeningen bort til meg. (Sannsynligvis fordi 
han var engstelig for at jeg skulle rive ned 
alt av hyller der inne og forlate forretningen 
i kaos). Neida, han spurte hva jeg skulle 
ha, hentet varene og ba meg vente. Da jeg 
hadde betalt lå varene pent i bærepose på 
båndet. Og alt bare på grunn av den hvite 
reisekompisen min.

Til deg som sliter med å ta den hvite stokken 
i bruk; legg godviljen til og prøv. Se på folks 
reaksjoner. Med en hvit stokk i hånden vil 
du oppdage hvor mange hjelpsomme 
mennesker det er omkring deg. Det er en 
utrolig positiv opplevelse.
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Gunnar Jørstad setter ord på denne mot-
standen, og til dels frykten for å ta i bruk 
den hvite stokken. En dag erkjente han at 
det å bruke stokk gjorde livet lettere og 
tryggere. Han møtte til og med forståelse. 
Som syns- og mobilitetspedagog må jeg 
vise forståelse for at mange har motfore-
stillinger mot å bruke stokk. Bruk av stokk 
er frivillig, men jeg synes det er viktig å få 
fram hva man mister av beskyttelse, sann-
synlighet for å bli tatt hensyn til, eller få 
adekvat bistand fra andre.

Hvis du synes det er vanskelig å ta i bruk 
hvit stokk, kan det være nyttig å lage seg 
en oversikt over situasjoner der stokken 
kunne være kjekk å ha. Kanskje finner du ut 
at stokken ikke er nødvendig i alle sammen-
henger. Eksempelvis kan stokken være til 

Den 
hvite 
fare?
   Tekst: Mette Mellem, syns- og mobilitetspedagog ved Hurdal syn- og mestringssenter

Mange har en sterk motstand 
mot den hvite stokken, eller 
kanskje vi skal kalle den for 
«den hvite fare». Dette til tross 
for det store behovet for å ta 
den i bruk. Det er ikke slik at 
alle må bruke stokken hele 
tiden. Hver enkelt må finne ut 
i hvilke situasjoner stokken vil 
være nyttig og hensiktsmessig. 
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hinder når du skal ut og mosjonere, men 
den vil være nyttig når du skal krysse veien 
og ikke ser om det kommer biler på grunn 
av sol, dagsform eller andre faktorer. 

Jeg har hørt mange synshemmede si: «Jeg 
er redd for å bli oppfattet som blind». «Jeg 
ser for godt til å bruke stokk». «Hvit stokk 
er ensbetydende med å være stakkarslig». 
Jeg møter ofte slik argumentasjon med at 
en hvit stokk ikke gjør deg mer blind, men 
mer seende. Mange bruker restsynet til å 
se like foran føttene etter hindringer. Hvis 
du lærer å stole på at stokken er «øynene» 
dine nedover, kan du frigjøre eventuell 
synsrest til å orientere deg opp og frem. 
Dette bidrar positivt både til kroppshold-
ning og pust. Jo flere svaksynte som bruker 
stokken, jo lettere blir det også å opplyse 
allmenheten om at de fleste synshemmede 
faktisk ser litt. 

Allerede er det kun et fåtall av stokk-
brukere som er helt blinde, de fleste har 
en synsrest.

Som svaksynt er det gjerne mye du kan 
oppfatte med øynene, men hindringer 
som stolper, barnevogner, hunder, trappe-
trinn o.l. kan være krevende. Dette gjør at 
mange blir engstelige og noen kan få et 
litt karakteristisk kroppsspråk for å skjule 
synstapet samtidig som de trenger å be-
skytte seg. Dette kan føre til en litt nølende 
gange – subbende, litt på skrå som en 
krabbe. Hendene kan eventuelt holdes litt 
ut for å oppdage hindringer. Det er mer 
iøynefallende med et slikt gangmønster 
enn om man benytter en stokk som gir en 
flottere og mer verdig holdning.

Det finnes tre typer hvit stokk: Markerings-
stokk for de som bare skal vise at man ser 
dårlig, kombistokk for de som i tillegg 

Rett til opplæring
Opplæringsloven § 4 A2 sier at du har rett 
til mobilitetsopplæring, altså det å ta deg 
frem med eller uten hvit stokk. Mobilitets-
behovet er individuelt. Alt fra det å lære 
å finne frem inne i huset, enkle ruter i 
nærmiljøet, ta deg frem i bymiljøet med 
kollektivtrafikk, flyplasser, togstasjoner.

En mobilitetspedagog bør stå hovedansvar-
lig for opplæringen. De vet en del om ulike 
typer synstap og kan teknikker og metoder 
godt. Mobilitetspedagoger finner man i 
Norges Blindeforbund, hos Statped, og noen 
driver egen praksis. Enkelte kommuner har 
også egne mobilitetspedagoger. Det er PPT 
(Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) i din hjem-
kommune som har ansvaret for en sakkyndig 
vurdering. Erfaringsmessig vet de lite om 
mobilitet- og orienteringsfaget. Du må 
gjerne kontakte Norges Blindeforbund for å 
få veiledning til hvordan du skal gå frem.

ønsker å kunne kjenne litt i trapper og 
kanter, og til slutt mobilitetsstokken som 
er laget for markering, beskyttelse og 
orientering. I tillegg har vi hvit støtte-
stokk og krykke for dem med balansepro-
blemer som ikke er relatert til synstapet.
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– Ikke tenk på CD-plata, 
la deg begeistre av 
teknologiens muligheter
Av: Gustav Meisler, medlem i Blindeforbundet

Jeg har vært abonnent hos Norsk 
lyd- og blindeskriftbibliotek 
(NLB) helt siden vi brukte Tand-
berg spolebåndspillere og 
kassettspiller. Så kom den store 
revolusjonen med Daisy-spiller 
og CD-plate, hvor alle fylkes-
avisene i Blindeforbundet ble 
samlet på en CD. Vi er i en 
teknologisk utvikling hvor 
neste skritt nå er internett 
og strømming. 

Det har vært skrevet og ytret at CD-ens tid 
er over, og at det blir slutt på utsendelse av 
CD. Mange mener de ikke kan få Lydavisa 
lenger. Dette er jeg uenig i!

Jeg vil fortelle deg om den fantastiske 
muligheten vi har med å benytte oss av en 
online Daisy-spiller, en vanlig Daisy-spiller 
knyttet opp mot internett. Dette er frem-
tiden for oss svaksynte og blinde. Jeg vil 
påstå at denne nye online-spilleren kan 
alle betjene like lett som når vi nå bruker 
CD-spilleren. Den eneste forskjellen er at 
man må ha tilgang til internett som de 
aller fleste har i dag. Og for de som ennå 
ikke har denne tilkoblingsmuligheten, er 
det en kurant sak å få tilgang til internett.
La meg fortelle hvordan jeg bruker spilleren 
min.

Først søkte jeg NAV Hjelpemiddelsentral. I 
mitt tilfelle søkte jeg om en Plextalk Linio 
Pocket digital spiller. Denne er det Adaptor 
Hjelpemidler som forhandler. Det er også 
andre leverandører som har lignende spillere.
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Plextalk er mindre i format enn en smart-
telefon og har ingen skjerm, kun en høyt-
taler og knappene. Spilleren er minst like 
lettvint å betjene som dagens CD-spillere. 
Du kan ta med deg spilleren hvor du vil 
uten å være avhengig av noen ledninger 
som hefter. Du kan koble til hodetelefoner.

Blir spilleren levert fra Adaptor, kan man 
kontakte dem for hjelp til å sette opp 
online-tilkoblingen med både lånernummer 
og pin-kode fra NLB. Da vil dette være på 
plass når du mottar spilleren. Dette er kun 
en engangsinnstilling. Et tips er å søke 
NAV Hjelpemiddelsentral om tilpasning og 
opplæring, så sikrer du denne hjelpen.

Du må ringe NLB for å få tildelt ditt fire-
sifrede lånernummer og en firesifret 
pin-kode for å få tilgang til lydbiblioteket.

Når du mottar spilleren må den kobles opp 
til trådløst internett på samme måte som 
man gjør med en PC eller mobiltelefon. Her 
brukes også en engangskode som virker 
automatisk hver gang du slår på spilleren.

Så kontakter du igjen NLB på telefonen og 
ber de om å opprette en bokhylle på ditt 
lånernummer. Du kan ringe NLB hver gang 
du vil låne en bok. Da legger de den inn 
på din bokhylle og du kan starte og lese 
denne boken på din spiller etter ca. fem 
minutter etter du har lagt på telefonen. Du 
kan også låne bøker selv.

Fast abonnent på aviser og magasiner
Det mest fantastiske med denne teknolo-
gien er at du kan kontakte NLB og be om 
at de legger inn faste abonnement for deg, 
slik som: Norges Blindeforbunds Lydavis, 
din lokalavis, eller Aftenposten. Selv får 
jeg Aftenposten inn på min bokhylle hver 

morgen kl. 7. Jeg har også faste ukentlige 
magasiner som Vi Menn, Vi over 60, 
Kapital, Hjemmet, Reiseliv. Alle disse 
oppdateres automatisk for hver gang 
det kommer nye utgaver.

Digitale radiostasjoner
På Plextalk er det som standard innlagt 
sirka 30 radiostasjoner, inkludert Blinde-
forbundets Radio Z. Med kun et tastetrykk 
på spilleren vil den lese opp hvilken stasjon 
du kommer til, og så kan du skifte mellom 
alle disse radiostasjonene til du finner den 
du ønsker å lytte til. 

Flere gunstige funksjoner 
Du kan kopiere både Daisy-bøker, aviser og 
magasiner fra din bokhylle til minnekortet 
som er i spilleren. Du kan også kopiere 
musikk, ta opp konferanser, møter og lese 
inn private notater.

Du kan også legge inn talenotater på 
kalenderen som oppdateres hver dag.

Ikke tenk mer på CD-en
Mitt råd til dere er: ikke tenk mer på 
CD-plata, før eller siden vil den bli borte. 
Det er ingen grunn til å ikke nå gå over til 
online lesing av Lydavisa på en Plextalk 
Linio Pocket-spiller som du kan få helt 
gratis. Denne kan du operere like lettvint 
som Daisy-spilleren du kjenner i dag, 
uansett om du er 15 eller 80+. 

Ta din positive avgjørelse 
og start i dag!
NLB kan du ringe på 22 06 88 10, eller 
skriv e-post til: utlaan@nlb.no
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KABB distribuerer 
Blindeforbundets lydavis
 Av: Aurora Emilie Sundvold (KABB)

– Selv om vi snakker mye om digitalise-
ring og bruker nettet til alt mulig, er det 
mange av våre medlemmer som fortsatt 
er avhengige av å høre lydavis på CD. 
KABB har gitt oss tilbud om å gjøre jobben 
med å produsere og sende ut Lydavisa på 
CD, og det er vi glade for, sier informa-
sjonssjef i Norges Blindeforbund Mia 
Jacobsen og legger til at medlemmene 
ikke skal merke noen forskjell.

Hva inneholder disse CD’ene? 
– Det er lydaviser fra fylkeslagene våre og 
«Spor 2», som er et er et aktualitetsmagasin 
fra Blindeforbundet sentralt. I tillegg er 

Fra august overtar KABB jobben med å brenne og sende 
ut Norges Blindeforbunds ukentlige lydavis på CD. 

medlemsbladet Synspunkt og bladet Alt 
om syn med på noen utgivelser. 

Hvem kan man kontakte hvis man ønsker 
å få slike CD’er? 
– Man mottar CD med Lydavisa når man er 
medlem i Blindeforbundet dersom fylkes- 
laget man hører til er med på lydavis-
avtalen. Man kan også høre Lydavisa via 
Daisy online-spillere, appen Lydhør eller 
på pc/mac fra Norsk Lyd og Blindeskrifts-
bibliotek (NLB). De lokale lydavisene samt 
«Spor 2» og «Synspunkt» ligger også ute 
på blindeforbundet.no/lyd.

Dine persondata sikres med ny lov
Du har kanskje hørt om ny personvernlov-
giving som trer i kraft i løpet av sommeren. 
Dine personopplysninger som ligger hos 
Blindeforbundet, skal du være trygg på at 
håndteres i tråd med loven. 

GDPR = General Data Protection Regulation 
er en ny forordning som trer i sommeren 
2018. Forordningen tar over for den nå-
værende Personopplysningsloven. GDPR 
vil gjelde for alle virksomheter i alle land i
 EU og gjelder også i Norge. 

Personvern handler om retten til å ha et 
privatliv og retten til å bestemme over 

egne personopplysninger. For oss som 
frivillige organisasjoner handler det om at 
medlemmer og samarbeidspartnere skal 
kunne ha tillit til oss og hvordan vi behandler 
deres persondata. 

Med den nye forordningen blir det flere 
rettigheter for forbrukeren og flere plikter for 
organisasjonen. Kort oppsummert innebærer 
dette at alle som jobber, er tillitsvalgte eller 
frivillige i en organisasjon og som håndterer 
personopplysninger, må forholde seg til flere 
regler for håndtering av personopplysninger. 
Datatilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn og 
håndheve loven i Norge. 

www.blindeforbundet.no/lyd
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OrCam MyEye
OCR SMART BRILLE

ORCAM MyEye gir  deg uavhengighet.

Med Orcam MyEye har du få opplest
tekst ,  g jenkjent ansikt  og presentert
produkter du holder foran deg, kun
med et  l i te kamera festet  t i l  br i l len.
HMS nummer: 236405

KABB distribuerer 
Blindeforbundets lydavis
 Av: Aurora Emilie Sundvold (KABB)

Aleris BPA 
– frihet til å leve ditt liv!

Med mer enn 10 års erfaring fra alle aspekter av BPA-
ordningen, skreddersyr vi løsninger som er tilpasset deg, 
dine ønsker og ditt behov.

Som kunde får du god opplæring i det å være arbeids-
leder, og møter en fleksibel og serviceinnstilt BPA-
leverandør 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

Dine persondata sikres med ny lov

www.nordiceye.no
www.aleris.no/bpa
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Akershus
Leder: Kjell-Magnus Jenssen. Nestleder: 
Ingunn Bjørk Kleven. Styremedlemmer: 
Arild Hagen, Tore Glærum, May Britt Haug. 
Vara: Steinar Stjerna, Sissel Sørensen Bye. 
Landsstyrerepresentant: Kjell-Magnus 
Jenssen.

Aust-Agder
Leder: Brit Ingvild Fredriksen. Nestleder: 
Rita Vindholmen. Styremedlemmer: Anne 
Turid Skarpeteig, Britta Tranholm Hansen, 
Alf Tore Johannessen. Vara: Rita Tønnessen.
Landsstyrerepresentant: Rita Vindholmen.

Buskerud
Leder: Kåre Kjennerud. Nestleder: Arvid 
Meløy. Styremedlemmer: Liv Astri Hansen, 
Paul Olav Sandhei, Nan Cecilie Snarheim. 
Vara: Eyolf Dannevig, Sven Runar Knutsen. 
Landstyrerepresentant: Kåre Kjennerud.

Finnmark
Leder: Stein Wiggo Olsen. Nestleder: Alesia 
Andreassen. Styremedlemmer: Unni 
Salamonsen, Maureen Bjerkan Olsen, 
Gunhild D. Eriksen. Vara: Herman Jenssen, 
Elly Pedersen. 
Landsstyretrepresentant: Stein Wiggo 
Olsen.

Hedmark
Leder: Jo Øvergaard. Nestleder: Mona 
Aaseth. Styremedlemmer: Monica Moen 
Sporstøl, Øystein Hansen, Lars-Johny 
Dæhlin. Vara: Ellen Østborg, Oddvar 
Thorvaldsen. 
Landstyrerepresentant: Jo Øvergaard. 

Hordaland
Leder: Sølvi Marie Risøy. Nestleder: Gert 
Kroken. Styremedlemmer: Eva Kirkevik, 
Jan Gunnar Møvik, Britt Nonås. Vara: Nina 
Sevaldsen, David Macharia Wanjama. 
Landstyrerepresentant: Sølvi Marie Risøy.

Møre og Romsdal    
Leder: Jacob Havnsund. Nestleder: Roy 
Austerslått. Styremedlemmer: Marita 
T. Henriksen, Grete Bæverfjord, Cecilie 
Gujord. Vara: Wenche Jensen, Harald 
Andreassen. 
Landsstyrerepresentant: Jacob Havnsund.

Nord-Trøndelag
Leder: Steinar Haugen. Nestleder: Ingvild 
Gregersen Myhre. Styremedlemmer: Anne 
Grete Heggstad, Frida Maria Natland, Per 
Morten Aalberg. Vara: Elin Gjærde, Jan 
Arve Strand. Landsstyretrepresentant: 
Ingvild Gregersen Myhre. 

Fylkeslagsstyrene  
etter årsmøtene
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Telemark
Leder: Wenche B. Odden. Nestleder: Harald 
Hustuft. Styremedlemmer: Aud Hartvigsen, 
Brit Beate Eikehaug, Øivind Bekkevold. 
Vara: Cecilie Gill Kongsgård, Svenn Thore 
Oredalen. 
Landsstyrerepresentant: Wenche B. Odden.

Troms 
Leder: Arne Eriksen. Nestleder: Roger Riise. 
Styremedlemmer: Grete Kongsbak, Anne 
May Sørmo, Kjell Pedersen. Vara: Anton 
Bernhard Olsen, Tarje Solheim.
Landstyrerepresentant: Arne Eriksen.
  
Vest-Agder 
Leder: Arild Kjebekk. Nestleder: Marit Londal. 
Styremedlemmer: Kjetil Hiller, Elin Helen 
Tjomsland, Marianne Schill Reinsnes.
Landsstyrerepresentant: Arild Kjebekk.

Vestfold 
Leder: Sølvi J. Ørstenvik. Nestleder: Karin 
Hanson. Styremedlemmer: Anna L. 
Amundsen, Jan Åge Paulsen, Per Werner 
Larsen. Vara: Jorun Austad, Mette Havnaas.
Landsstyrerepresentant: Sølvi J. Ørstenvik.

Østfold 
Leder: Margrethe Grothe. Nestleder: Kari 
Lundeby. Styremedlemmer: Grete Knudsen, 
Sven Erik Karlsen, Malin Bjerke. Vara: Aud 
Andersen, Rune Fevolden.
Landsstyrerepresentant: Kari Lundeby.

Nordland
Leder: Jarle Arntzen. Nestleder: Martin 
Thorsen. Styremedlemmer: Mary Walstad, 
Tanita Thomassen, Aina Aronsen. Vara: 
Lillian Trønnes, Sidsel O. Simonsen.
Landsstyrerepresentant: Martin Thorsen.

Oppland 
Leder: Sven Terje Garmo. Nestleder: Kathe 
Lisbeth Kvilhaug. Styremedlemmer: Runa 
K. Damgaard, Liv Guroplass, Simen Sveen. 
Vara: Nils Vole, Marita Brusletto.
Landsstyrerepresentant: Sven Terje Garmo.

Oslo 
Leder: Hanne Jernsetervangen. Nestleder: 
David Hole. Styremedlemmer: Terje André 
Olsen, Andreas Lindrupsen, Nadia Najib. 
Vara: Unni Fauskrud, Deva Christopher.
Landsstyrerepresentant: Hanne Jernseter-
vangen.

Rogaland 
Leder: Vibeke Kaarstad. Nestleder: Odd-
Geir Helgeland. Styremedlemmer: Johnny 
Stangeland, Anders Slagstad Tveit, Elena 
Daniela Trifan. Vara: Øyvind Lindland, Stig 
Gahnstrøm. 
Landstyrerepresentant: Vibeke Kaarstad. 

Sogn og Fjordane 
Leder: Anita Våg. Nestleder: Magnus 
Strand. Styremedlemmer: Solveig Haugnes, 
Annfrid Birkeflet, Melchior Leirmo. Vara: 
Linda Johannesen, Einar G. Fausk.
Landstyrerepresentant: Anita Våg.

Sør-Trøndelag 
Leder: Nina Frisnes Øyan. Nestleder: Eva 
Elida S. Skråmestø. Styremedlemmer: Arild 
Øyan, Randi Resell, Ida S. Utne. Vara: Lars 
Marius Heggberget, Rigmor Schawland. 
Landsstyrerepresentant: Arild Øyan.
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Lyst til å være en del av Solviks 
rehabiliteringsteam?

Solvik syn- og mestringssenter søker etter 
praktikanter for opplæring til rehabilite-
ringsassistenter. Norges Blindeforbund 
tilbyr rehabiliteringskurs for synshemmede 
i alle aldre. 

Rehabiliteringsassistenter i Blindeforbundet 
tar del i et frivillig arbeid for å hjelpe med-
mennesker til et aktivt og selvstendig liv. 
Assistenter som skal medvirke i rehabilite-
ringsvirksomhet må gjennomføre en prakti-
kantopplæring og bli godkjent som assistent. 
Assistenter skal være en ambassadør for 
Norges Blindeforbunds rehabilitering- og 
habiliteringstilbud.

Praktikanter får både teoretisk og praktisk 
opplæring gjennom deltagelse på kurs og 
seminarer. Du skal tilegne deg kunnskap, 
ferdigheter og holdninger som er i samsvar 
med likepersonarbeidet i Blindeforbundet.

Vi søker synshemmede som har et avklart 
forhold til eget synstap, med gode sam-
arbeids- og kommunikasjonsferdigheter, 
interesse for arbeid med mennesker i 
opplæring og utvikling. Gode sosiale og 
problemløsende ferdigheter er viktig.

Kontakt undervisningskonsulent Silje 
Guleng ved Solvik syn- og mestringssenter, 
telefon 56 15 77 70, sig@blindeforbundet.no. 

CV og søknad med begrunnelse for 
hvorfor du ønsker å bli assistent sendes til 
sig@blindeforbundet.no. 

Søknadsfrist 1. august

Opplevelsesuke på Solvik 
9.–13. august 2018

Variert program med sosialt felleskap, akti-
vitet og kultur for deg mellom 30-55 år. Det 
legges opp til historisk dagstur og topptur 
til Ulriken. Båter, kanoer, kajakker og fiske-
stenger står klare til bruk. Kurstilbudet er 
landsdekkende. Trenger du mer enn en arm 
å holde i, ta med egen ledsager.

Egenandel pr. døgn er 495 kroner i enkelt-
rom, 320 kroner i dobbeltrom, 670 kroner 
for ikke-medlemmer. Det tilkommer 
transport-/ utfluktspris 500 kroner pr. pers. 
Utover dette dekkes opphold og reise av 
HELFO og Norges Blindeforbund. Felles buss 
tur/retur Bergen Busstasjon til Solvik.

Påmelding til Solvik syn- og mestringssenter 
innen 26. juni, telefon 56 15 77 70, e-post 
booking.solvik@blindeforbundet.no 

På 
plakaten

* 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!

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.  

Presentkort
Som takk for hjelpen får du ett universalgavekort som 
kan brukes i over 4500 butikker. Verdi: Kr 250.

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo
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* 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!

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.  

Presentkort
Som takk for hjelpen får du ett universalgavekort som 
kan brukes i over 4500 butikker. Verdi: Kr 250.

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo

Lær deg smarttelefon 
og sosiale medier

Bli med på et forskningsprosjekt der du vil få 
opplæring i bruk av smarttelefon ved hjelp 
av et spesialutviklet tastatur (EziSmart) som 
gjør det enkel å bruke telefonen for syns-
hemmede. Som del av prosjektet får du kurs 
på Evenes syn- og mestringssenter 6.-11. 
september 2018. 

Målgruppen er synshemmede personer over 
60 år som ønsker å lære bruk av smarttelefon 
og sosiale medier. Personer som fullfører stu-
dieperioden som går over to måneder vil få  
en Samsung smarttelefon og EziSmart-pakken  
bestående av apper og etui med tastatur. 
Eldre som bor alene og som ikke har så lett 
tilgang til personer i nærmiljøet som kan 
hjelpe, blant annet skyldig store reiseavstan-
der, vil bli prioritert. Prosjektet vil involvere 
ungdom som kan bidra i opplæringen. Som 
en del av opplegget skal man kommunisere 
via SMS eller sosiale medier under kurset og i 
oppfølgingsperioden på to måneder. 

Meld din interesse innen 26. juni til Ida Karine 
Larssen Ottem, iklo@blindeforbundet.no, 
tlf.  76 98 48 32.

Ridderdagene på Storedal 
31. august-2. september 2018

En aktivitetshelg for hele familien med 
aktiviteter tilpasset alle. Sykkelløpet «Erling 
Stordahls Minneritt» blir arrangert sammen 
med mange friluftsaktiviteter og kulturelle 
opplevelser. Nytt av året er vikingleir med 
vikingaktiviteter. Det blir blant annet laser-
skyting, arkeologisk utgraving, klatrevegg, 
snekring av fuglekasser, malerkurs for barn 
og yoga. På søndag blir det vannaktivitets-
dag ved Vispen Sjøsenter i Skjærviken. Og 
familiehunder og førerhunder kan delta i et 
uhøytidelig hundeløp.

Du kan komme på dagtid, eller bli med på 
overnatting i ridderleir i telt og lavvo.
Deltageravgift kr. 100 pr. deltager inkl. led-
sager/familie og grillmat uten overnatting. 
Kr. 250 pr. deltager inkl. ledsager/familie 
for overnatting i lavvo/telt inkl. frokost og 
grillmat. Kr. 500 pr. dobbeltrom/familierom 
pr. natt inkl. frokost og grillmat

For påmelding: www.ridderdagene.no, 
post@ridderdagene.no, telefon 950 49 055 
/ 930 64 795.
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* 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 
Premien utbetales når det nye medlemmet har betalt sin kontingent.

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

Informasjon om deg som verver*: Navn:________________________________ Medlemsnr.:____________

Verv en venn!
Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr 250.3

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

Åpent informasjonsmøte 
om arv og testament
Oslo: onsdag 12. september 
Bergen: onsdag 19. september

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i 
Kvale Advokatfirma DM informerer om arve-
reglene og viser på en enkel måte hvordan 
man kan opprette et testament. Organisas-
jonene som inviterer vil være til stede for 
spørsmål, og stiller med egne jurister som 
kan bistå videre.

Ønsker du å tilgodese dine hjertesaker i testament?

Arrangementet er gratis, men krever 
påmelding. Enkel servering. I slutten 
av august vil møtene annonseres i Aften-
posten og lokalet vil raskt fylles opp. 

Gå til nettsiden www.arvenetterdeg.no 
eller ring Knut Fr. Blütecher på telefon 
909 82 369 eller send e-post til 
kfb@blindeforbundet.no.

Arrangerende organisasjoner er: 
Amnesty International, Kirkens Nødhjelp, 
Leger Uten Grenser, Røde Kors, Nasjonal-
foreningen for folkehelsen, Norges Blinde- 
forbund, Redd Barna, SOS Barnebyer og 
UNICEF.

Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem 
som kan arve deg, eller hvordan et testament skal se ut? Hvordan går 
du frem dersom du ønsker å gi deler av arven til et godt formål? 
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* 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 
Premien utbetales når det nye medlemmet har betalt sin kontingent.

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

Informasjon om deg som verver*: Navn:________________________________ Medlemsnr.:____________

Verv en venn!
Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr 250.3

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

Minitastatur med store bokstaver og 
god kontrast

Tastaturet er laget spesielt med tanke 
på svaksynte, og har store bokstaver og 
god kontrast, hvite symboler mot sort 
bakgrunn.

Bokstavene er gravert dypt ned i tastene 
slik at symbolene ikke skal slites bort. 
Tastaturet kan brukes med Bluetooth, for 
bærbar PC, iPad eller iPhone. 

Nytt medlemstilbud fra 
Adaptor Hjelpemidler

• 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 lyd- og blindeskriftbibliotek. 
• Rabatt hos hotellkjedene Thon, Scandic og Choice. 
• 20-25 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. 

Tilbudspris kr. 1.000. Førpris 1500 kr.

Tilbudet gjelder til 3. september.
Bestilles på hjelpemidler@adaptor.no, 
telefon 23 21 55 55.

Du får 
medlemsfordeler i Blindeforbundet
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Les noe du 
aldri har 
hørt før

Registrer deg på storytel.no 
og få tilgang til tusenvis av lydbøker

www.storytel.no
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Les noe du 
aldri har 
hørt før

Registrer deg på storytel.no 
og få tilgang til tusenvis av lydbøker

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

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. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Kurs og aktiviteter 3. kvartal 2018
Rehabiliteringskurs 

13.08. – 24.08. Grunnkurs Hurdal

14.08. – 17.08. Introduksjon Evenes

16.08. – 19.08. Introduksjon Hurdal

16.08. – 19.08. Introduksjon Solvik

20.08. – 31.08. Grunnkurs Solvik

23.08. – 05.09. 1. påbygging Evenes

03.09. – 14.09. 1. påbygging Hurdal

10.09. – 21.09. 1. påbygging Solvik

13.09. – 16.09. Introduksjon Hurdal

17.09. – 28.09. 2. påbygging Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder

27.08. – 31.08. Påbygging A Hurdal

30.08. – 02.09. Introduksjon Hurdal

17.09. – 21.09. Kartlegging Hurdal

Temakurs IKT

06.08. – 10.08. Temakurs IKT Hurdal

19.08. – 22.08. Temakurs IKT Hurdal

03.09. – 07.09. Temakurs IKT Hurdal

06.09. – 11.09. Temakurs IKT og hjelpemidler Evenes

24.09. – 28.09. Temakurs IKT Hurdal

24.09. – 28.09. Temakurs IKT og digitale hjelpemidler Solvik

Temakurs Livsstil

03.09. – 07.09. Temakurs livsstil Hurdal

27.09. – 02.10. Temakurs livsstil Evenes

Kurs for personer med hjernerelaterte synsvansker

20.08. – 31.08. Påbygging Hurdal

10.09. – 14.09. Kartlegging Hurdal

24.09. – 04.10. Påbygging Hurdal
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Voksenopplæringskurs

22.01. – 26.01. Punkt og taktil trening Hurdal

26.11. – 30.11. Punkt og taktil trening Hurdal

Familien i fokus

13.07. – 20. 07. Aktiv familie Hurdal

Førerhundskolen

08.08. – 12.08. Aktivitetssamling førerhund Hurdal

03.09. – 21.09. Samtreningskurs (Veiviseren) Hurdal

Habiliteringskurs

03.08. – 09.09. Kulturuke Solvik

09.08. – 13.08. Opplevelsesuke 30-55 år Solvik

19.08. – 22.08. Over stokk og stein Evenes

10.09. – 14.09. Fjelluka Hurdal

13.09. – 26.09. Mestringslykke Evenes

21.09. – 23.09. Hagestell og dugnadsoppgaver Solvik

30.09. – 04.10. Aktiv høst for barn og unge Solvik

Ferieopphold og rekreasjon

04.07. – 18.07. Rekreasjon - sommer Evenes 

30.07. – 07.08. Rekreasjon - sommer Hurdal

Ferieleiligheter

Ukeleie (mandag til søndag). Solvik

Hønen gård bo- og mestringssenter 

August til 
desember 

Kurs 2. Musikk og samspil Hønen

Aktiviteter barn og unge 

06.07. – 12.07. Ung uke Hurdal

30.09. – 04.10. Aktiv høst Solvik

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

15.07. – 22.07. Nordisk leir Åre, Sverige

14.09. – 16.09. Landsmøte Hurdal
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eSight 3 er en hodebåren syns-forsterker som kom på markedet i 2017 og ble kåret av 
Time Magazin som en av de beste teknologiske nyvinningene i 2017. Kort fortalt er dette en skjermbrille med 
et HD kamra i front og 2 OLED skjermer på innsiden som prosjekterer det brukeren ser på i “real time”.

En håndholdt enhet med kraftig prosessor er koble til skjermen. Enheten har i tillegg en HDMI inngang hvor 
brukeren kan koble til TV, PC/ Mac, telefon, Apple TV, spillkonsoll etc etc. 

DDet som kobles til kommer direkte opp på de 2 OLED skjermene. Via den samme enheten styres, 
forstørrelse, fokus og kontrast, samt tilgang til en meny hvor personlige preferanser kan stilles inn. Produktet 
er utviklet for personer med strekt nedsatt/ tap av store deler av sentral synet. 

For  mer  informasjon gå inn på w w w.esynet .no

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.

•  OptimalAssistanse ble i 2017 en del 
av Ecura Helse og Omsorg AS.

Ta kontakt dersom du ønsker mer 
informasjon om våre tjenester.

Ring oss: 69 12 96 00
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no

www.esynet.no
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Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

LANGTIDSFERIE FOR SYNSHEMMEDE
Norges Blindeforbund har vært på vårt flotte norske senter Reuma-Sol på Costa 
Blanca-kysten i Spania, og har gitt oss råd om tilrettelegging av turer for syns-
hemmede. Du kan reise både i høst (fra november) og til vinteren, og du kan bli 
så lenge du ønsker (minimum 4 uker). Billig er det også - pris per person for fire 
uker starter på kun 12965,- når to deler romslig leilighet med to soverom, og da 
er også fly (fra Oslo, Bergen, Stavanger, eller Trondheim) og transfer inkludert!

Deilig klima og innendørs oppvarmet basseng

Norsk lege, sykepleier og fysioterapi

Ukesprogram med trim, utflukter og sosiale aktiviteter

Store leiligheter med gulvvarme, norsk TV og wifi

Merkede gangveier og lydfyr

Menyer på blindeskrift og egne bord i restauranten

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.

•  OptimalAssistanse ble i 2017 en del 
av Ecura Helse og Omsorg AS.

Ta kontakt dersom du ønsker mer 
informasjon om våre tjenester.

Ring oss: 69 12 96 00
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no
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Milliongave til førerhundarbeidet
Det er ikke hverdagskost at Blindefor-
bundet mottar en pengegave på 1 million 
kroner. Gaven er fra ekteparet Maïda og 
Bjarne, bosatt i Arendals-området. 

Egentlig var dette en testamentarisk gave, 
men det spreke ekteparet, hvor begge snart 
runder 98 år, ønsket å gi gaven mens de 
enda kunne glede seg over å gi den selv.

– Du verden så glad jeg ble, da jeg fikk 
beskjeden om denne svært generøse 

pengegaven til Blindeforbundets førerhund-
arbeid, sier markedssjef Knut Fr. Blütecher. 
Gaven er et viktig bidrag for å utvikle gode 
og trygge førerhunder til glede for mange 
førerhundbrukere. Blindeforbundet takker 
hjerteligst for denne store pengegaven.

Maïda har i flere år støttet aktiviteter og 
prosjekter i Blindeforbundets regi. Hun har 
alltid vært hundeinteressert, og det var 
naturlig at gaven skulle gå til organisasjon-
ens førerhundarbeid.

STOR TAKK

Ga milliongave til Blindeforbundets førerhundarbeid. Daglig leder i Norges Blindeforbund 
Aust-Agder, Beathe Nytrøen, og markedssjef i Blindeforbundet, Knut Fr. Blütecher, har 
besøkt ekteparet og fått overrakt den fantastiske gaven. Bildet viser ekteparet Maïda og 
Bjarne (i midten), sammen med Beathe (til høyre) og Knut (til venstre). Foto: Privat




