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Med god hjelp fra Blindeforbundet er vårt kundesenter lært opp til å hjelpe deg som har 
synshemminger. De har også hjulpet oss med å lage vår nye hjemmeside, som fungerer like 
bra for alle. Du får svar på alt du ikke visste om strøm, avtaler og fakturaer. 
Og det beste av alt, vi er lett å nå på telefon 62 70 07 00 :-) 

Som medlem av Norge Blindeforbund får du 40 % rabatt på månedsprisen, 
uansett hvilket strømprodukt du velger. NB: Vi opererer ikke med lokketilbud, 
vårt tilbud gjelder hver måned så lenge du er kunde hos oss.

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.

Send din bestilling i dag:
Send SMS til 26166 og skriv NOK NBF 
eller gå inn på www.nok.no og bestill direkte. Oppgi kampanjekode: NBF. 

Er forutsigbarhet viktig anbefaler vi FASTPRIS
Da betaler du den samme strømprisen hver måned. 
Erfaringen viser at du i løpet av et helt år risikerer å 
betale litt mer enn de som velger spotpris. 
Send SMS til 26166 og skriv NOK NBF FASTPRIS, 
så får du et tilbud fra oss.

NØK er den eneste strømleverandør, 
tilpasset svaksynte og blinde

Telefon 62 70 07 00 • www.nok.no
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Forsidebilde: 
Mamma Chanett og 
pappa Raymond Jør-
gensen gir lille Ludvig 
mye kjærlighet. Sønnen 
er blind, og kontakten 
med Blindeforbundet 
har gjort bekymringene 
mindre.
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Vignetter: vectorstock.com

Utgis av: Norges Blindeforbund 
– synshemmedes organisasjon 
Beskytter: Prinsesse Märtha Louise 
Ansvarlig redaktør: Mia Jacobsen
Redaktør: May Britt Haug 
Bidrag sendes: Norges Blindeforbund, 
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 
Merkes: Synspunkt

Tlf.: 23 21 50 00.  
E-post: info@blindeforbundet.no. 
www.blindeforbundet.no

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
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eller ønske om medlemsbladet i annet 
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medlem@blindeforbundet.no eller 
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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 2464-3904.

Synspunkt

Å bli sett
Har du tenkt over at det Blindeforbundet 
gjør, er å sørge for at andre blir sett? Vi ser 
den pappaen som sender en livredd melding 
om at den nyfødte datteren er blind, eller det foreldre-
paret som tror verden går i grus fordi sønnens nett-
hinner ikke kan reddes. At småbarnsforeldre blir møtt 
og får snakke med en foreldrekontakt eller komme på 
foreldrekurs, åpner en verden av muligheter. Det forteller 
foreldrene til lille Ludvig i denne utgaven av Synspunkt. 

Å se hverandre handler det også om i saken om søstrene 
Lena som er blind, og Siri. Lillesøster Siri innrømmer at 
hun nok har vært overdrevent bekymret, men for Lena 
er det uttrykk for omsorg. Synshemmede blir sett når 
Blindeforbundet protesterer over at medlemmer ikke 
fikk ha med ledsager inn i valgavlukket, eller når elbilene 
utgjør en risiko for liv og helse. «Å bli sett er viktigere enn 
å se» oppsummerer kommunikasjonen vi skal ut med på 
nyåret. I filmer, annonser, radiospotter og på boards vil 
historier fortelles og pakkes inn i denne setningen. Men 
vi venter ikke til nyåret med å se hverandre! Det er ett av 
julens viktigste budskap, egentlig. 
God jul!

Mia Jacobsen, informasjonssjef

Vårt 
syn

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Selv i en storby som Oslo, nytter det å si 
ifra for å få ting endret og på plass.
– Jeg finner fotgjengerovergangen nå,
sier Petter Smedsrud (10) fornøyd.

Petter Smedsrud på 10 år bor på Skøyen i 
Oslo. Petter er blind, og er nå så stor at han 
så klart helst vil gå på butikken selv. Men 
det er ikke så enkelt i et trafikkert område, 
med biler i alle retninger og den store, 
tunge trikken. Til nå har Petter derfor gått 
med følge. 
– Det blir kult å klare det selv, sier Petter
med et barskt smil.

Fikk viktig farefelt
Knottefelt, eller farefelt, har manglet på en 
av de sentrale fotgjengerovergangene. Nå 
er dette på plass i den store hovedgaten. 
Flere brev måtte til fra mamma Siri til Oslo 
kommune for å sikre fotgjengerfeltet med 
knotter. 

– Nå stopper bilene når jeg står der.
Knottefeltet forteller meg at hvis jeg går
lenger ut, så er jeg i veien, sier Petter.

På veien til butikken går Petter forbi 
kiosken på togstasjonen. Her stopper 
han gjerne for billig iskrem. Måten han 
orienterer seg på her, er å bruke lyd og 
lukt. Og pølselukta synes han er god.

Flere utfordringer
Å få på plass farefelt ved trikken er neste 
milepæl. Siri opplever at avgjørelser om 
viktige spørsmål for sønnens sikkerhet tar 
tid. Petter går nemlig på ungdomsklubb på 
Hoff og dit må han ta trikk.
– Jeg skulle jo ønske at det i utgangspunktet
bare ordnet seg selv, men det gjør det ikke.
Skal vi klare å finne frem i storbyen, så må
det bare være på plass, ellers blir vi jo bare
sittende inne, sier Siri Smedsrud.

Det nytter å si ifra
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas 

Veien til butikken for 
Petter Smedsrud er 
svært trafikkert og 
uten fortau. Da er 
det jammen bra at 
mamma Siri har fått 
på plass knotter ved 
fotgjengerovergangen.
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på plass rådgivningskontor for syn i de fire 
fylkene. Dette blir svært spennende! Vi tror 
dette kan bli en flott mulighet til å komme 
i kontakt med mennesker som ellers vegrer 
seg for å ta kontakt med Blindeforbundet.  

Ildsjeler er også de som brenner for både 
pårørendes situasjon og for psykisk helse. 
Dette har vi jobbet systematisk med i et 
par år. Selv om det fortsatt er en lang vei å 
gå, blir dette arbeidet lagt merke til langt 
utover fylkesgrensene. Vestfold fylkeslag har 
et mangeårig samarbeid med sykehuset og 
med hjelpemiddelsentralen. Dette vedlike-
holdes stadig.

Jeg benytter 
anledningen til 
å ønske dere alle 
en riktig god jul.

Vårt aktivitets- og kulturutvalg er meget 
kreativt, og tar oss med på alt fra opera til 
vandring langs kysten. Vi har ildsjeler blant 
foreldre som skaper aktiviteter til familier 
med synshemmede barn. Først i fjor fikk vi 
lokallag. Det er om å gjøre å skape gode mil-
jøer og aktivitet både lokalt og i hele fylket. 

Vestfold har gått i bresjen for unge syns- 
hemmedes arbeidssituasjon i et samarbe-
idsprosjekt med NAV. Vi fikk Extra-midler til 
prosjektet «Sommer på CV», slik at vi kunne 
tilby unge synshemmede sommerjobb både 
i fjor og i år. Vi har kommet i kontakt med 
unge som ikke var medlemmer, og som 
heller ikke hadde funnet sin rolle som syns-
hemmet. Prosjektet har gitt mange positive 
virkninger langt utover det å få en sommer-
jobb på CV-en. 
  
I mange år har vi hatt et godt samarbeid i 
regionen. Felles styremøter med Buskerud, 
Telemark og Østfold har blitt en tradisjon. 
Østfold og Vestfold har årlig sommerstevne, 
hvor vi besøker hverandre. Samarbeidet 
har ført til at vi nå jobber sammen om å få 

Fylkeslagslederen i Vestfold  
har ordet 
Av: Sølvi Jernsetervangen Ørstenvik | Foto: Kjersti Daviknes

I Vestfold er vi opptatt av å skape så mye aktivitet som
mulig for våre 531 medlemmer. Derfor har vi i mange år 
hatt fire onsdagsklubber for våre godt voksne medlemmer, 
og Iris, en midt i livet-gruppe. Hver måned er det rundt 
100 medlemmer som tar del i minst ett av våre tilbud.
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Nå kan vi kaste den hvite stokken! Eller 
kanskje ikke? Washington Post skriver om 
et armbånd (Sunu) som med høyfrekvent 
lyd og vibrering, varsler om hindringer. 

VR-briller kan være farlige for barn, ifølge 
nrk.no. Forskere ved universitetet i Leeds 
har funnet at barn kan få trøbbel både 
med balansen og dybdesynet etter bruk 
av VR-briller. Professor Rigmor Baraas, 
leder av Nasjonalt senter for optikk, 
syn og øyehelse ved Høgskolen i Sør-
øst-Norge sier til NRK at VR-teknologien 
er på vei inn i skolen, og at det skaper 
bekymring at noen barn får problemer. 
Det viser at mer forskning må til.

Fra nyttår starter Posten med én post-
strøm i stedet for to. I dag deler man i 
A-post (én dags levering) og B-post (tre–
fem dagers levering). Dette slås sammen 
til én poststrøm med to dagers leverings-
garanti for alle brev. Det vil fortsatt være 
fem ombæringsdager i uken.

Ottadalen lokallag i Norges Blinde-
forbund Oppland feiret sine 30 år i 
september på Nordal Turistsenter i Lom. 
Leder Reidun Husarøygard fikk overrakt 
æresbevisning, gullkjede fra Blinde-
forbundet, for lang og tro tjeneste.

7. november ble det satt ut store blom-
sterkasser i Karl Johansgate i Oslo for å 
hindre terror. Blindeforbundet ber om 
at man her passer på å ha tydelige gang-
soner for å unngå uhell.  

På oppfordring fra Blindeforbundet har 
DNB gjort sikkerhetskoden (CVC-koden) 
på bankkortene større og tydeligere. Kort-
leverandør vil nå øke størrelsen på alle 
kort, ikke bare DNB sine. Alle banker som 
bruker EVRY Card Services vil heretter ha 
større og tydeligere CVC-kode på nye 
kort. DNB-kunder som ønsker kort med 
større sikkerhetskode, kan bestille nye 
kort i nettbanken. Kontakt Kundeservice 
på tlf. 915 04 800 hvis du trenger hjelp.

Får du faktura av fastlegen din fordi de 
ikke vil motta kontanter eller betalings-
maskinen er for komplisert å bruke, kan 
de ikke ta fakturagebyr. 

Har 
du hørt 

at ... 

Reidun Husarøygard fikk overrakt Norges 
Blindeforbunds gullkjede for lang og tro 
tjeneste av Kjersti Solberg, fungerende 
daglig leder i Oppland fylkeslag.

Kalenderen for 2018 fra 
Blindeforbundet er her
– Kalenderen med de 
søte hundevalpene 

Nå er veggkalenderen 2018 i punkt klar
Punkttrykkeriet sin flotte veggkalender for 
2018 er klar til bestilling. Den er samtrykt i 
punkt- og sortskrift, og er praktisk å henge 
på veggen. Kalenderen koster kr. 180.
For bestilling, send mail til 
trykkeriet@blindeforbundet.no eller 
ring 55 54 69 10.

Kalender 2018

Årets førerhundvalper

mailto:trykkeriet@blindeforbundet.no
https://www.nrk.no
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• Støtten til studieforbundet blir økt 
 fra forslaget til statsbudsjett med  

22,5 millioner kroner. Det betyr at  
støtten til voksenopplæringskurs blir  
den samme i 2018 som i 2017.

• Dessverre ble det ikke økonomisk  
støtte til Telefonavisa, så den blir lagt  
ned ved nyttår.

Budsjettkameratene enige om 
satsing på transportordningen
Av: Sverre Fuglerud 

Vi er veldig glade for at budsjettforhandlin-
gene har landet på å gi TT-ordning til flere 
fylker. Dette er et svært viktig tilbud og gir 
en mer aktiv hverdag for oss synshemmede. 
Målet er at TT med statlig støtte er på plass 
i alle fylker innen 2020.

I dag har syv fylker statlig støtte til TT. Hver 
bruker skal få støtte som gir rundt 200 turer 
per år med drosje. Tanken er at det betales 
egenandel på om lag samme pris som for 
bussbillett. De nye fylkene vil komme med 
fra 1. juli og beløpet som er satt av vil kunne 
gi 3-4 nye fylker mulighet til å komme inn i 
ordningen. Totalt er det nå satt av 113 mill kr 
til ordningen, og det må komme om lag 
140 mill kr i 2019 bare for å videreføre det 
som er opplegget neste år. 

Andre viktige punkter fra budsjettenigheten
• 120 timer til lese- og sekretærhjelp til 

dagliglivets gjøremål i året. Til nå har det 
bare vært 20 timer i året.

• Det er satt av 4,3 millioner kroner ekstra 
til Blindeforbundets habiliteringskurs. 
Dette er bl.a. kurs i å mestre hverdagen 
og å bruke ikt.

• Momskompensasjon til frivillige  
organisasjoner øker med 75 millioner. 
Dette vil gi Blindeforbundet betydelig 
mer tilbake i 2018 enn i 2017.

Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag i 
budsjettforhandlingene for en økt 
satsing på dør-til-dør-transporten (TT), 
med 22,5 millioner kroner.

Lyden som kan redde liv
Hver tredje synshemmede er mer utrygg 
i trafikken enn tidligere som følge av 
mange stillegående biler. Flere har også 
opplevd uhell som har ført til skader. 

De fleste nye elbiler kommer med en lyd 
når den kjører under 20 km/t, men mange 
velger å skru den av. Blindeforbundet var i 
november på møte med samferdselsminis-
ter Ketil Solvik-Olsen. Han er opptatt av at 
lyd i elbiler er viktig for trafikksikkerheten. 
– Det vil bli krav til lyd i elbiler/hybrider 
som typegodkjennes fra 1. juli 2019, sier 
Solvik-Olsen til Blindeforbundet.

Statsråden har også hatt møte med Elbil-
foreningen og Blindeforbundet for å bidra 
til at flere som har lyd i elbilen skal skru den 
på. Elbilforeningen har imidlertid ikke villet 
gå ut til sine medlemmer for å få til dette. 
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Jens Grüner-Hegge forteller oss om krigens brutaliteter:

– En makaber dans rundt døden
Tekst: May Britt Haug | Foto: May Britt Haug, Elizabeth Sæhl Olsen 

Jens Grüner-Hegge (95) har en livserfaring ingen mennesker 
burde ha. Under 2. verdenskrig satt han over to år i fangenskap, 
blant annet i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.
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Det er svært få som kan fortelle om egne 
opplevelser fra 2. verdenskrig. Derfor gjør 
det sterkt inntrykk, og skaper mange 
tanker og følelser, å få møte en mann som 
har så mange historier om grusomhetene. 
Vi møtte den nå blinde hedersmannen i 
Spania, hvor han har bodd i 40 år.

Motstandsmann 
Jens ble født en septemberdag i 1922. 
Han vokste opp på Majorstuen i Oslo og 
var bare atten år da krigen kom til Norge. 
Sammen med to kamerater lagde han den 
illegale avisen «Norge, vårt land». Det var 
dødsstraff for slikt, men kampen for Norges 
frihet var viktigst. 
– Det var en naturlig forløsning for vår 
forbitrelse over hva som var skjedd. Og 
det var klart at du stilte opp, forteller Jens 
oss kontant.

Jens forteller at det ikke var så mange 
forsiktighetsregler i hjemmefronten i starten 
av krigen.  
– Vi skjerpet oss etter hvert, forteller han, 
men en dag ble han selv angitt og arrest-
ert for avisproduksjonen. Han var innom 
mange forskjellige fengsler, noe som ble 
kalt en «utmattelsesteknikk». – Du skulle 
aldri vite hvor veien gikk, sier han.

– Det ble ikke så mye juling i første 
omgang. Det kom senere når de ville ha 
flere opplysninger, sier han. 

Totalt skulle det bli to og ett halvt år i 
fangenskap i Norge og Tyskland.
– Ungdommen min forsvant i de store krigs-
omveltningene som skjedde, sier han.

Umenneskelig ferd
Etter en stund i fengsel i Norge, ble Jens ført 
om bord i en stor båt. En konvoi på syv skip 
satte kurs mot Tyskland. Tre skip ble bombet 
sønder og sammen. Jens kommenterer at 
det var bare flaks at ikke han også gikk med.

Det var imidlertid ikke slutt da båtreisen var 
over. En togreise startet, en tur som varte i 
nærmere to døgn. 
– Vi reiste i kuvogner, det verste som den 
tyske jernbane kunne frembringe, sier han 
med ettertanke.

Han husker det som en reise full av for-
tvilelse og redsel, i en stank av avføring.
– Det var en forferdelig atmosfære, forteller 
han.

Men ved togturens ende i Oranienburg var 
reisen fremdeles ikke slutt. 
– Vi marsjerte ut i fra stasjonen med brøl og 
slag fra gestapistene. Og gamle kjerringer og 
unge gutter bombarderte oss med murstein 
mens vi marsjerte forbi, forteller Jens.

I Sachsenhausen
Sachsenhausen var en tysk konsentrasjons- 
leir utenfor Oranienburg, ca. 35 km nord 
for Berlin. Fra 1940 til 1945 satt ca. 2500 
nordmenn i Sachsenhausen. De fleste var 
politiske fanger. 
– Endelig slo dørene opp til konsentrasjons-
leiren Sachsenhausen, sier han. 
   
Jeg spør ham om hvorfor han bruker ordet 
«endelig». 
– Det var bedre enn å være sulten, tørst og 
bli bombardert med stein, sier han med 
beveget stemme. 

På spørsmål om han var redd, svarer han 
«nei».
– Redselen måtte ikke få ta overhånd.

Størrelsen på leiren og omfanget av grusom- 
hetene forstår man når Jens forteller at 
over 50 000 mann var samlet der. 250 mann 
bodde på en brakke, og det lå to i hver seng. 
Brakkene lå snorrette i vifteform. For fan-
gene var dagene fylt med umenneskelig 
hardt straffarbeid i all slags vær og vind. Det 
tøffeste var å jobbe på verket for teglstein. 
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Totalt har han vært konsul i drøye 27 år. 

Grüner-Hegge bor fortsatt i Spania, nå med 
sin svenske kone, barn, barnebarn og annen 
familie rundt seg. Han har ingen planer om 
å returnere til Norge.

For fem års tid siden ble Jens blind som 
følge av flere øyesykdommer. Han er 
imidlertid sprek og hopper gjerne i 
svømmebassenget hver morgen. 

– En måtte ha en sterk fysikk, kondisjon og 
vilje for å overleve, sier han.

Kameratskapet og samholdet mellom 
fangene var sterkt, og Jens utstråler en 
stolthet når han snakker om dette.
– Det var et aldeles fantastisk kameratskap 
som jeg ikke har møtt hverken før eller siden.

En av historiene Jens forteller er om den 
dagen de kom i skade for å juble da tyske 
byer i nærheten ble bombet av amerikan-
erne. Ildebrannene sto opp og tåkela leiren. 
– Den kvelden ble vi utkommandert. Det 
var 18 kuldegrader og vinden blåste surt 
inn fra områdene rundt. Så åpnet tyskerne 
hydranter og sprøytet vann over oss. Da 
husker jeg at det lå igjen 4-500 mann på 
bakken. De var døde.

Grüner-Hegge forteller videre at det 
makabre i historien skulle bli enda verre. 
De måtte selv bære de døde inn på 
brakkene, til festmusikk som ble spilt 
over de store høyttalerne.

Reiste seg igjen
Da friheten og frigjøringen kom i 1945, var 
det med utmattede forventninger. 
– Jeg var uten noe særlig begeistring. Jeg 
var så tappet for krefter og illusjoner. Og 
jeg synes det hele hadde vært en makaber 
dans rundt døden. Det eneste som holdt oss 
oppe, var vennskapet. Det var enestående i 
sitt slag, sier Jens. 

Etter krigens slutt har Jens Grüner-Hegge 
stort sett bodd i det store utland. Allerede i 
1947 flyttet han til Pakistan, der han startet 
med shipping sammen med sin bror. Etter 
hvert ble han konsul i landet. Tidlig på 
70-tallet flyttet han til Spania. Her etablerte 
han fabrikk og startet produksjon av fritids-
båter, noe han drev med i godt over 20 år. 
Også i Spania ble han konsul for Norge. 

Ønsker du å høre hele intervjuet med Jens 
Grüner-Hegge, er det å finne på Spor 2 i 
uke 51. Tilgjengelig på blindeforbundet.no 
fra mandag 18. desember.

Jens Grüner-Hegge har opplevd krigens 
grusomheter. I dag er han 95 år og blind, 
men fortsatt livsbejaende og oppdatert.



11

«Klar for jobbreise – ser frem til noen 
kreative og fine dager sammen med 
gode kollegaer. 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 
mulighet til å delta 

i arbeidslivet.

Lær grunnleggende begreper 
som retning, farge, form og 
størrelse, og øv samtidig på 
å kommunisere, planlegge og 
løse problem. 

Les mer om roboter på www.daisy.no

Gjør programmering 
til en lek!

Lek og lær 
med roboter

Daisy AS, Ultvetveien 21, 3512 Hønefoss, 
Tlf: 417 84 500, post@daisy.no

http://www.uloba.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
mailto:post@daisy.no
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Hva skjer med 
Lydavisa?
Tekst: Redaksjonen

Informasjonsavdelingen har hatt ansvar for 
Lydavisa i årevis, men nå skal fylkeslagene 
selv overta ansvaret. Lydavisa, som også 
kalles Daisy-avisa, består av fylkeslagenes 
lokale lydaviser, samt sentrale bidrag som 
Spor 2 og bladene Synspunkt og Alt om syn. 
Den gis ut ukentlig som en CD-utsendelse til 
medlemmene. Fra 2017 har man også kunnet 
høre Lydavisa via Norsk lyd- og blindeskrift-
bibliotek (NLB) sin internettjeneste. Flere 
medlemmer benytter disse plattformene nå. 
– Mange medlemmer er glad i CD-plata som 
trofast kommer med posten. Men det er nye 
tider, og vi vet ikke hvor lenge CD-en eksis-
terer, så man må rigge seg for framtida med 
nye måter å høre lyd på, sier informasjons-
sjef Mia Jacobsen.

Nye tider 
CD-plata er på vei ut, akkurat som kassetten 
en gang måtte vike for CD-en. Det lages også 
færre avspillere for CD-er, og postombæ-
ringen blir sjeldnere. Samtidig oppstår nye 
alternativ via Internett. 
– NLB tilbyr medlemmer i Blindeforbundet å 

høre Lydavisa via Lydhør-appen, Mappa mi og 
på Daisy-online-spillere, slik som man låner 
andre bøker, forklarer Jacobsen. 

Informasjonssjefen understreker at man
ikke må være dreven på data for å høre bøker 
og Lydavisa på denne måten, men man må 
ha Internett-tilgang.

Thor Tyslum fra Møre og Romsdal, har 
gått over fra å høre Lydavisa på CD til å høre 
via NLB-systemet.
– Jeg har skaffet meg avspilleren Victor 
Reader Stream 2 og abonnerer nå på online-
versjonen av Lydavisa som lastes ned hver 
tirsdag automatisk til spilleren. I tillegg har 
jeg Radio Z på radiodelen, og når installasjo-
nene er gjort er det såre enkelt for de aller 
fleste, tror jeg, sier Thor.

Flere og flere fylkeslag legger ut sine lokale 
lydaviser på blindeforbundet.no. Noen av 
dem deler avisen på Facebook og får flere 
lyttere ved det. Også den samlede Lydavisa 
skal finnes på blindeforbundet.no etter hvert.

Fra 2018 overtar fylkeslagene ansvaret for Lydavisa. Den fortsetter 
å komme i postkassa en stund til for dem som ønsker det. Men 
pleier du å høre Lydavisen på CD, må du være forberedt på at den 
digitale hverdagen banker på døra når som helst.

https://www.blindeforbundet.no
https://www.blindeforbundet.no
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Enkle, smarte hjelpemidler

Vi hjelper øynene dine!

Med den talende merkepennen PennyTalks kan 
du enkelt organisere ulike matvarer, CD-plater, 
medisiner, frysevarer, dokumenter el. Dette 
gjøres ved hjelp av etiketter som lagrer dine tale-
meldinger.

På samme måte vil en fargeindikator fortelle deg 
fargen på klær og gjenstander.

Dette er bare to eksempler på enkle, smarte 
hjelpemidler i vårt sortiment som gjør hverdagen 
lettere for synshemmede. 
Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller for å 
få tilsendt katalog.

 www.adaptor.no
    23 21 55 55

Fire fylkeskontor vil om kort tid kalle seg 
Rådgivningskontor for syn. Det er Tele-
mark, Vestfold, Buskerud og Østfold som 
nå går inn i et spennende pilotprosjekt.

Ved å betegne fylkeskontoret som «råd- 
givningskontor» er hensikten å komme i 
kontakt med personer med nedsatt syn som 
kanskje ellers ikke ville søkt mot Blinde-
forbundet. Tilbudet drives av Norges Blinde-
forbunds fire nevnte fylkeslag og skal gi 
dem som henvender seg en oversikt over 
tilbud og hjelp som finnes – slik som 
informasjon om offentlige tjenester og 
rettigheter, hjelpemidler og mestringskurs. 

Rådgivningskontor for syn 
Rådgivningskontorene er en alternativ 
kanal inn til forbundet som fokuserer 
mer på hva som tilbys, enn hvem vi er. 
Kontorene vil selvfølgelig fortsette med 
medlemspleie, interessepolitisk arbeid og 
andre aktiviteter.

Oppstart blir på nyåret. 
Det er laget egen 
brosjyre, egen side på 
blindeforbundet.no, 
og egne e-postadresser. 

Rådgivningskontor for syn Østfold
Torggt 12, 1707 SARPSBORG
Tlf. 69 15 30 70
Epost: ostfold@synsrad.no
www.synsrad.no 

Rådgivningskontor for syn Vestfold
Baglergt. 3, 3111 TØNSBERG
Tlf. 33 31 58 58
Epost: vestfold@synsrad.no
www.synsrad.no 

Rådgivningskontor for syn Telemark
Arkaden kjøpesenter 3. etasje, 3707 SKIEN
Tlf. 35 52 57 21
Epost: telemark@synsrad.no
www.synsrad.no 

Rådgivningskontor for syn Buskerud
Torgeir Vraas Plass 6, 3044 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 00
Epost: buskerud@synsrad.no
www.synsrad.no

Problemer med synet? 
Rådgivningskontor for syn 

Om oss

Når man har nedsatt syn er det ofte mye som 
skal legges til rette for at hverdagen skal fungere 
optimalt. Rådgivningskontoret for syn er opprettet 
og drives av Norges Blindeforbund for at personer
med synsproblemer skal få best mulig oversikt 
over hva som finnes av tilbud, offentlige tjenester 
og rettigheter. Rådgivningskontoret bistår også 
offentlige aktører.

Her finner du oss
Hos oss trenger du verken søknadspapirer
eller henvisning. Det er bare å ta kontakt.
Vårt tilbud er gratis.

Sven Runar Knutsen fra Krokstadelva mistet
synet etter hjerneslag. Nå hjelper han andre i
samme situasjon.
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Rådgivningskontor for syn er i regi av 

www.blindeforbundet.no
www.facebook.com/synsrad/

http://www.adaptor.no
mailto:ostfold@synsrad.no
http://www.synsrad.no
mailto:vestfold@synsrad.no
http://www.synsrad.no
mailto:telemark@synsrad.no
http://www.synsrad.no
mailto:buskerud@synsrad.no
http://www.synsrad.no
http://www.blindeforbundet.no
http://www.facebook.com/synsrad/
https://www.blindeforbundet.no
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16. mai i år kom Ludvig til verden. Etter noen intense uker var 
konklusjonen at Ludvig er blind. Med god hjelp fra Blindeforbundet 
og foreldre til andre synshemmede barn, ser mor og far nå bare 
muligheter for sønnen. Det at han ikke ser, er ikke lenger så viktig.

I Vestfossen i Buskerud bor Ludvig med 
mamma Chanett, pappa Raymond og store-
bror Theodor på seks. Ludvig ble født med 
umodne netthinner, og etter noen dager 
fikk han netthinneløsning på begge øyne. 
Til tross for opphold på barnesykehuset 
Great Ormond Street Hospital i London, sto 
synet ikke til å redde. Foreldrene forteller 
at Ludvig har lyssans på høyre øyet, men på 
venstre svømmer netthinnen rundt. 
– Det var mye gråting, og mye usikkerhet, 
og jeg var lei meg for alt jeg følte han ville 
gå glipp av, forteller mamma Chanett.

Ikke verdens undergang
To uker i London med nyoperert sønn på 
bare noen uker, ble tett og intenst. Mange 
lange dager og samtaler på et trangt 
hotellrom ga utløp for tanker og følelser. 
Foreldreparet er enige om at dette har 
vært forløsende. Da de kom hjem hadde 
de akseptert situasjonen til Ludvig. 

Det var naturlig å ta kontakt med Blindefor-
bundet. De fikk informasjon om rettigheter 
både for dem og lille Ludvig, samt om kurs- 
og aktivitetstilbud. Det utadvendte foreldre- 

– Ludvig er vår herlige 
gutt, ikke vår blinde sønn
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

paret nølte ikke, og ble med på foreldre-
kurset nå i høst. Dermed åpnet det seg en 
helt ny verden. 
– En ting er alt det faglige, men det mest 
verdifulle for oss var fantastiske bekjent-
skaper og nye venner. Men det aller 
viktigste var bekymringene vi hadde 
som ble ufarliggjort, sier pappa Raymond.

– Det koker ned til at dette ikke er verdens 
undergang, legger Raymond bestemt til. 

Foreldrekurset, menneskene, og ikke minst 
alle erfaringene som var samlet på ett 
sted bidro til å gjøre Chanett og Raymond 
tryggere i sin foreldrerolle. Klisjeen om at 
det alltid er godt å ha noen å snakke med, 
gjelder faktisk i dette tilfellet også. 
– Det å snakke med andre som også har 
barn med synsproblemer, gjør at en ikke 
står alene, sier Chanett. 

Ser lyst på fremtiden
Foreldrekurs avholdes hver høst ved Hur-
dal syn- og mestringssenter. Her snakker 
foreldre sammen, og Chanett og Raymond 
fikk vite ting de ikke hadde tenkt på. Her 
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lærte de om tilpassede leker, når han kan 
starte med hvit stokk, når skal han lære 
punktskrift, hvilken tilrettelegging som kan 
forventes i barnehagen, og mye annet. 
– «Dette kommer til å gå bra, dere er ikke 
alene,» fikk vi høre. Vi opplevde masse om-
sorg fra medmennesker, forteller Ludvigs 
foreldre.

I dag koser familien på fire seg sammen. 
Foreldrene viser tydelig Ludvig både sin 
varme og kjærlighet. Ludvig er blid og mat-
glad, liker å utforske saker og ting, og elsker 

FIN FAMILIE: Theodor (6) er stolt storebror til lille Ludvig 
på 6 måneder. Mamma Chanett og pappa Raymond er glad 
nærhet er viktig for dem når de nå skal ta fatt på livet med 
minstemann som er blind.

å bade. Fra første stund har instanser 
som Statped, PPT-kontoret i kommunen 
og fysioterapeut vært til stede.

I og med at Ludvig ikke ser, er det viktig 
for ham å vite at foreldrene er i nærheten. 
Foreldrene ble oppfordret til å gi enda mer 
nærkontakt enn forrige gang de fikk en 
baby i huset. 
– Jeg er glad vi er en «klemmefamilie», slik 
at nærheten ivaretas på en naturlig måte, 
avslutter pappa Raymond.
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Lavtlønnet 
vaskehjelp

Tekst: Jørgen Juul

– Vi fikk frigjort litt tid da deler av husarbei-
det ble overlatt til profesjonelle. De står på 
for fullt når vi er ute av huset, forteller Stine.  

Stine viser oss plassen der «hjelperne» hviler 
når de har fri. 
– Her nede på gulvet er plassen deres. Du 
kan si at de ligger her og lader batteriene. 

«Hjelperne» er nemlig en oppladbar robot-
støvsuger, en tilsvarende moppemaskin og 
en gulvvasker som kan programmeres til å 
jobbe når huset er tomt for folk og dyr 
– eller når det ellers måtte passe.     

Erstatter menneskelig arbeidskraft
– Vi hadde et privat vaskebyrå og var ikke 
fornøyd med jobben de gjorde. Derfor 
begynte jeg å sjekke litt på nettet etter 
en robotstøvsuger. Valget falt på en 
modell fra Irobot.com, sier Stine.

Ifølge huseieren er robotstøvsugeren ganske 
enkel i bruk, har få knapper og kan program-
meres til å jobbe på forskjellige tider.

– Programmeringen er ikke så enkel når 
man ikke ser. Man må pugge en del menyer 
og telle trykk for å få det til. De nyeste 
modellene kan styres via en app på telefon 
eller nettbrett, og det gir bedre muligheter 
for programmering, forteller hun.     

Flere roboter, forskjellige funksjoner 
Familien har i alt tre roboter som hjelper 
å holde gulvene i rekkehuset rene. 
«Mopperen» kan jobbe både tørt og 
vått. Den bruker engangsmikrofiberkluter 
og holder det rent i hverdagen. 
– Ikke bråker den mye heller, så den kan 
jobbe når vi er i samme rom, sier Stine. 

Den siste roboten er en vasker. Den har 
børster som skrubber gulvet med såpe og 
vann, som den også suger opp etter seg.  
– Jeg har ikke turt å bruke den på heltre-
gulvet der det er sprekker mellom plankene, 
men på fliser og andre tette flater er den 
super, forteller Stine. 

Mindre rot, bedre resultat 
Felles for alle robotene er at jo mindre som 
ligger på gulvet, jo bedre blir resultatet.  
Robotene styrer via sensorer. De «ser» hind-
ringer og styrer unna om de er store nok. 
– Støvsugeren har forsøkt seg på små lego-
klosser og tynne ledninger, så man lærer 
seg etter hvert hva man må rydde unna før 
jobben kan begynne, avslutter Stine. 

Det synshemmede samboerparet 
Stine Elde og Einar Fiskvik har 
det som småbarnsforeldre flest. 
Det er travle dager i rekkehuset i 
Oslo, dagene går i ett og døgnet 
har gjerne litt for få timer. 
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Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

Human Care
Kontakt oss på tlf. 950 43 000 

– vi kan hjelpe deg med BPA 
human-care.no/bpa

digitalfabrikken.no/iStockphto.com

KABB lydbibliotek har stort 
utvalg. Du finner bøkene i 
MappaMi og Lydhør.

• Romaner
• Kristen litteratur
• Samfunnsdebatt

Ring gjerne for en bokprat 69 81 69 81.

K A B B  l y d b i b l i o t e k

Gode bøker det er verd å lytte til.Gode bøker det er verd å lytte til.

http://www.human-care.no


18

Stor omsorg for 
hverandre
Tekst: May Britt Haug | Foto: Elizabeth Sæhl Olsen

– Jeg var kjemperedd for at Lena ikke skulle 
få seg venner, og at det at hun var blind 
skulle være negativt for henne, forteller Siri.

– I ettertid har dette blitt en god historie, 
forteller Lena oss, og ler godt.

Unikt forhold
Jentene har alltid trivdes i hverandres sel-
skap. Da de var mindre kom lillesøster Siri 
snikende inn på Lenas rom. Sammen leste 
de skumle lydbøker på sengekanten. Og 
i dag blir det ofte skravling og diskusjon 
utover natten når jentene møtes hjemme 
hos hverandre i Melhus-området, hvor de 
fortsatt bor. Det er ikke fritt for at det vil gå 
med mange timer foran tv-skjermen når 
langrennsgullet og skiskyttergullet skal 
innkasseres i OL neste år.
– Vi har alltid vært veldig nære og mye sam-
men opp igjennom. Vi har samme humor, 
mye å snakke om, og felles interesser, for-
teller Siri og Lena.

Lena Gimse (27) og lillesøster Siri Gaustad (21) er vokst opp 
sammen på Melhus utenfor Trondheim. Til tross for en viss 
aldersforskjell har søstrene alltid stått hverandre nær.
– Vi har alltid trivdes i hverandres selskap. Riktignok har det 
vært søskenkrangler, men kanskje ikke så mye som for andre, 
forteller Lena med en liten latter.

Det er ingen tvil om at de to søstrene 
har det bra i hverandres selskap. De viser 
hverandre en gjensidig varme. Storesøster 
Lena er født blind. Siri på sin side ser godt. 

At en i familien ikke ser, blir en naturlig 
del av familiens hverdag. Siri forteller at 
de i grunn ikke har snakket så mye om at 
Lena er blind. Stort sett har de fått gjøre de 
samme tingene.

Lena forteller at lillesøster Siri alltid har hatt 
en stor omsorg for både henne, moren og 
faren, i tillegg til at hun har en sterk rettfer-
dighetssans og er svært omtenksom.

Siri innrømmer at hun nok har vært over-
drevent bekymret av og til. For eksempel da 
Lena skulle begynne på folkehøyskole og 
hele familien kjørte henne dit. Hjemturen 
uten Lena ble tårevåt. På Peppes Pizza på 
Elverum ble det mye grining.



19

Søstrene Lena Gimse og Siri Gaustad fra Melhus utenfor Trondheim 
har alltid hatt sterk omsorg for hverandre.

Sjekket selv synet
Årsaken til at Lena er blind, er at hun ble 
født med øyekreft (retino blastom). I og 
med at dette er arvelig har også Siri som 
barn gått til årlige kontroller hos øyelege. 
Det var i dette øyeblikket hvert år hun 
tenkte mest over at Lena ikke ser. 
– Jeg har vært påpasselig på at Lena ikke 
skal bli urettferdig behandlet, sier Siri.

Med tiden har Siris bekymring for Lena blitt 
noe mindre og mer avslappet.

– Jeg vet jo at Lena har masse venner, og 
hun har jobb, sier Siri.

Omsorg, søskenkjærlighet, og Siris tanker  
om at Lena skal ha det bra, er ikke noe 
søstrene har snakket så mye om. Det er en 
naturlig del av forholdet mellom dem.
– Det er fint å få høre dette, selv om jeg 
egentlig har visst det, avslutter Lena med 
et stort smil.
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Appen MatPrat utgis av Mat og Drikke. Dette 
er en stort sett tilgjengelig app enten man er 
blind, svaksynt eller seende. Her er det over 
2900 oppskrifter på alt fra enkle middags-
retter til de mest avanserte kokkekunster, i 
tillegg til oppskrifter på massevis av kaker 
og desserter. Planlegger du et stort eller lite 
julemåltid, får du god hjelp av denne appen 
som er oversiktlig og grei å bruke. Appen er 
gratis, og gir deg et vell av muligheter for å 
tilberede noe av julens mat. Vær oppmerk-
som på at appen er ganske stor, så sjekk på 
forhånd at du har nok plass på din smarttele-
fon eller nettbrett.

Den andre appen jeg vil anbefale ved inn-
gangen til julen, er ikke så veldig tilgjengelig 

Apper på telefonen til jul
Tekst: Yngve Stiansen | istockphoto.com

for synshemmede, men noen ganger kan 
det jo være fristende å vise frem en hyggelig 
jule-app for venner, søsken, barn eller barne-
barn som kommer på besøk i julen. Appen 
jeg snakker om heter Julespillet: Nissens 
verksted, og gir den ultimate julestemningen 
med fin julemusikk og passende juleutfor-
dringer i nissens verksted. Spillet er grafisk 
og egner seg derfor ikke optimalt om synet 
er borte, men handler ikke julen først og 
fremst om å glede andre? Det er nettopp det 
du har muligheten til å gjøre her dersom du 
laster ned denne gratis appen.

Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid!

Vi er på full fart inn i juletiden, og mange har sikkert mer enn nok med 
avsluttende skoleeksamener eller kanskje en litt for lang innkjøpsliste 
som skal i boks før roen senker seg. Men selv i denne tiden må det 
være lov til å ta seg litt tid til et par nyttige og morsomme apper.

God Jul
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

Velkommen til en BPA-samtale med oss i Aleris!
bpa@aleris.no  
Tlf: 974 80 800 
www.aleris.no/bpa

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i 
nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt 
mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et 
selvstendig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er 
funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme 
hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta 
i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster 
familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety 
enormt mye for den det gjelder.

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 

http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
mailto:bpa@aleris.no
http://www.aleris.no/bpa
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– Jeg synes det var fint og naturlig at tante 
Emily valgte å tilgodese Norges Blindefor-
bund, og det synes også min mor. Vi visste jo 
ikke om det. Min tante hadde et godt forhold 
til Blindeforbundet, og hadde nok et ønske 
om å gi noe tilbake for den hjelpen hun 
hadde fått, forteller Anne Louise Falch. 

Ga testamentarisk gave til Blindeforbundet:

– Tante Emily ønsket 
å gi noe tilbake
Tekst: Gunnar Omsted | Foto: Privat

Da Anne Louise Falch skulle ta hånd om dødsboet etter 
sin tante Emily, så hun at deler av arven var testamentert 
til Norges Blindeforbund. 
– Veldig fint og helt i hennes ånd, forteller niesen.

Det var etter at Emily Gellein Holm som 
75-åring fikk vite at hun hadde øyesykdom-
men aldersrelatert maculadegenerasjon 
(AMD) at hun meldte seg inn i Blindefor-
bundet. Hun aksepterte raskt den nye 
livssituasjonen, og at det bare var noe hun 
måtte leve med.

Anne Louise Falch (t.v.) synes det er så fint at hennes tante Emily valgte å testamentere 
deler av arven til Norges Blindeforbund. 
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– Slik var min tante Emily. Vi rundt henne 
synes hun tok synstapet veldig bra; hun 
tilpasset seg den nye hverdagen, blant annet 
med gode hjelpemidler fra Blindeforbundet, 
forteller Anne. 

Øyesykdom i familien
Annes mormor, Emilys mor, hadde også våt 
AMD, så tanten var allerede godt kjent med 
øyesykdommen. Omtrent på samme tid fikk 
også Annes mor, altså Emilys søster, kon-
statert våt AMD, så de var flere kvinner i nær 
familie med samme øyesykdom. Anne synes 
det er beundringsverdig hvordan de eldre 
kvinnene i familien håndterte synstapet. 
– Min mormor taklet også synstapet godt, 
så tante Emily lærte nok mye av henne, 
sier Anne.

– Tante Emily klagde aldri på sitt dårlige syn; 
det var en del av det som fulgte med alderen. 
Selv om synet etter hvert ble sterkt redusert, 
klarte hun seg veldig bra. 

Annes mor lever fremdeles og har ifølge 
datteren også innrettet livet sitt med syns-
tap på en imponerende måte.

Gave som lever videre 
Hjelpemidlene som Blindeforbundet hjalp 
henne med å skaffe seg, gjorde det lettere 
for Emily å opprettholde det livet hun levde,  
forteller niesen. Viktigst var kanskje lese-
tv-en som hun brukte til å lese aviser.  
Kikkertbrille og en sterk lupe var også 
blant hjelpemidlene som ble flittig brukt. 

Emily Gellein Holm sovnet fredelig inn i 
2013, som 87-åring. Anne snakker varmt om 
sin tante, og tror at valget om å tilgodese 
Blindeforbundet i sitt testamente var nøye 
og vel gjennomtenkt. 
– Det var helt i tante Emilys ånd å ønske å gi 
noe tilbake, i form av en gave. 

Om arv og testament
Testamentariske gaver hjelper blant 
annet Blindeforbundet i å arrangere 
leirer for blinde og svaksynte barn og 
kurs i å mestre hverdagen for eldre som 
sliter med synet. Store ressurser brukes 
også på øyeforskning, forebyggende 
arbeid og til førerhundarbeid.

Ring gjerne markedssjef i Blindeforbundet, 
Knut Fr. Blütecher, på telefon 23 21 50 05 
eller 90 98 23 69 dersom du ønsker en 
uforpliktende samtale om arv og testa-
ment. Ønsker du å få tilsendt en brosjyre, 
send e-post til kfb@blindeforbundet.no.  

• Bestem selv ved testament hvordan din 
arv skal brukes. 

• Du står fritt til å gi veldedige gaver i live, 
selv om du har barn. 

• Du kan testamentere fritt over inntil en 
tredjedel av det du etterlater deg uten 
hinder av pliktdelsarv til barn. 

• Har du ikke barn, kan du testamentere 
over alt du eier og etterlater. 

• Sitter du i uskiftet bo og har barn, kan  
du bare testamentere over inntil en  
sjettedel av uskifteboet.

• Sitter du i uskiftet bo og ikke har barn, 
kan du testamentere over inntil halve 
uskifteboet. 

• Blindeforbundet kan være behjelpelig 
med juridisk bistand til å sette opp 

 testament for deg, 
hvis det er ønskelig. 
Dette gjøres veder-
lagsfritt dersom 
Blindeforbundet 
tilgodeses.

Testamentariske gaver
– kjærkomne gaver som gir 

blinde og svaksynte en bedre fremtid

160413_NBF_Testamentariske gaver A4 8 s.indd   1 22.04.2016   14.46

mailto:kfb@blindeforbundet.no
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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

På farta med 
øyehelsebilen
Tekst: Karianne Havsberg | Foto: Specsavers

Fokus har vært synlighet, og å øke bevisst- 
heten rundt øyehelse. Synstestene ble 
utført av lokale optikere, og Blindefor-
bundet stilte med lokale representanter 
som delte ut brosjyrer og hadde samtaler 
med de fremmøtte. 

Kjøretur til nytte
– Vi har hele veien fått positiv respons fra 
lokale medarbeidere og tillitsvalgte. De 
som har representert Blindeforbundet har 
gjennomgående gitt tilbakemelding om 
at dette var fint og meningsfylt å delta 
på. Optikerne opplevde det som positivt, 
og det har vært god respons fra personer 
som møtte opp, selv om det noen steder 
ble mye venting, sier informasjonssjef i 
Blindeforbundet Mia Jacobsen.

Sammen med optiker-
kjeden Specsavers har 
Blindeforbundet i oktober 
kjørt rundt med en Volvo 
stasjonsvogn og invitert til 
synskafé 14 steder på Øst- 
og Sørlandet med tilbud 
om gratis, enkel synstest. 

Trine Johnsen og Svein Tindlund fra 
Specsavers samt Karianne Havsberg, 
Unn Ljøner Hagen og Mia Jacobsen fra 
Blindeforbundet ved øyehelsebilen.

Totalt 123 personer fikk utført enkel syns-
test. Flere er blitt henvist til øyelege, og 
en del har fått utvidet synsundersøkelse 
hos optiker i etterkant. Det ble avdekket  
flere tilfeller av tidligere uoppdaget øye- 
sykdom. Alle fikk tilbud om informasjon 
om øyesykdommer og Blindeforbundets 
tilbud. Flere steder ble det vist frem ulike 
hjelpemidler som Daisy-spiller og optiske 
hjelpemidler. Noen nye medlemmer ble 
det også, samt avtaler om besøk av reha-
biliteringskontakt ble gjort. I tillegg ble 
det 12 oppslag i lokale aviser og innslag på 
lokalradioen i Elverum.

Fortsetter med synskafeer
Neste «stunt» blir synskafé i Asker 7. de-
sember. Da blir det et utvidet tilbud med 
to optikere som utfører synstester, fore-
drag om øyesykdommer, hjelpemidler og 
små foredrag.
– Vi evaluerer underveis, men målet er å 
få til synskafeer i andre deler av landet 
også, sier informasjonssjefen.
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Reiseradio med DAB+
Førpris kr. 1490. Nåpris kr. 1200.

Reiseradioen sangean BTR-160 DAB+, FM-RDS 
og blåtann. Den har en følsom mottaker og 
et relativt stort og lettlest display. Stor høyt-
taler og ryddig plassering av betjeningsknap-
pene, samt en brukervennlig innsovnings-
timer. De viktigste tastene er merket med 
taktile knotter. Oppladbare batterier.

Fjernkontrollen Handle Easy
Førpris kr. 395. Nåpris kr. 320.

En universal fjernkontroll av det aller 
enkleste slaget. Ergonomisk tilpasset 
mennesker som har nedsatt gripeevne. 
Du kan bytte kanaler eller justere lyden 
på din TV, DVD, dekoder eller stereo. 
Fjernkontrollen tilpasses enkelt til AV-
utstyret ditt, ved at den kopierer innstillin-
gene fra dine eksisterende fjernkontroller. 
Drives av tre batterier som medfølger.

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

Medlemstilbud fra Adaptor 
Hjelpemidler

* 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

mailto:hjelpemidler@adaptor.no
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•  Ring Helsetelefonen, 815 11 859. 
 Få råd om helse og sykdom. 
 Samarbeidet avsluttes pr. 31.12.17.

•  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 lyd- 
 og 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.

Du får medlemsfordeler 
i Blindeforbundet

* 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.

mailto:medlem@blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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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.

Utgivelsesplan for Synspunkt i 2018

Nr. 1, 2018:
Materiellfrist torsdag 18. januar.
Utgivelse mandag 12. februar.

Nr. 2, 2018:
Materiellfrist torsdag 8. mars.
Utgivelse mandag 9. april.

Nr. 3, 2018:
Materiellfrist torsdag 24. mai.
Utgivelse mandag 18. juni.

Nr. 4, 2018:
Materiellfrist torsdag 9. august.
Utgivelse mandag 3. september.

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, syk ling 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.

Nr. 5, 2018:
Materiellfrist torsdag 27. september.
Utgivelse mandag 23. oktober.

Nr. 6, 2018:
Materiellfrist torsdag 12. november. 
Utgivelse mandag 10. desember.

Tips og råd mottas med takk på 
info@blindeforbundet.no, 
eller telefon 23 21 50 00.

mailto:info@blindeforbundet.no
mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
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Kurs og aktiviteter 1. kvartal 2018

Rehabiliteringskurs 

04.01. – 07.01. Introduksjon Hurdal

11.01. – 14.01. Introduksjon Solvik

15.01. – 26.01. 1. Påbygging Solvik

18.01. – 31.01. 1. Påbygging Evenes

29.01. – 09.02 1. Påbygging Hurdal

08.02. – 21.02. Grunnkurs Evenes

12.02. – 23.02. Grunnkurs Hurdal

01.03. – 04.03. Introduksjon Hurdal

01.03. – 14.03. 2. Påbygging Evenes

22.03. – 25.03. Introduksjon Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder

15.01. – 19.01. Påbygging A Hurdal

01.02. – 04.02. Introduksjon Hurdal

05.02. – 09.02. Kartlegging Hurdal

26.02. – 02.03. Påbygging B Hurdal

12.03. – 23.03. 1. Påbygging Hurdal

Temakurs IKT

22.01. – 26.01. Temakurs IKT Hurdal

01.02. – 06.02. Temakurs IKT Evenes

19.02. – 23.02. Temakurs IKT Hurdal

19.03. – 23.03. Temakurs IKT og digitale hjelpemidler Solvik

Kurs for personer med hjernerelaterte synsvansker

15.01. – 26.01. Påbygging Hurdal

29.01. – 02.02. Kartlegging Hurdal

12.02. – 23.02. Påbygging Hurdal

26.02. – 02.03. Kartlegging Hurdal

12.03. – 23.03. Påbygging Hurdal
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Voksenopplæringskurs

22.01. – 26.01. Punkt og taktil trening Hurdal

Nedsatt syn og hørsel 

29.01. – 09.02. 2. Påbygging Solvik

19.02. – 02.03. Grunnkurs Solvik

Familien i fokus

22.02. – 27.02. Temakurs familie m/ barn 13-18 år Evenes

Arbeidsliv

01.03. – 04.03. Karriereverksted Hurdal

Habiliteringskurs

04.01. - 17.01. Mestringslykke Evenes

26.01. – 28.01. Trimhelg Solvik

12.02. – 16.02. Stril og kystkultur Solvik

08.03. – 11.03. Trening og trivsel førerhund og bruker Solvik

12.03. – 16.03. Ski-uka Hurdal

Ferieopphold

26.03. – 03.04. Påskeferie Hurdal

26.03. – 03.04. Påskeferie Solvik

Ferieleiligheter

Ukeleie (mandag til søndag). Solvik

Hønen gård bo- og mestringssenter 

Januar til juni Kurs 1. Musikk og samspill Hønen

Aktiviteter barn og unge 

21.02. – 25.02. Aktiv vinter Hurdal

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

26.01. -28.01. NBfU- konferanse Kommer senere

09.02. -11.02. Spark-VM Hurdal
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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

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

 63825700 |  www.nordiceye.no |  post@nordiceye.no

mailto:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
www.nordiceye.no
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• Gul – over målområde

• Grønn – innenfor målområde

• Rød – under målområde

Se din diabetes 
i et nytt lys

Snakk med helsepersonell i dag for å lære mer om  
CONTOUR® NEXT ONE-måleren eller se contournextone.no
1. The SMARTSON user test evaluation of the CONTOUR NEXT ONE meter and the CONTOUR diabetes app, June 2017, Sweden.  
Participants received free meter and test strips.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour and smartLIGHT are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holding AG. 
© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.  
Date of preparation: July 2017. Code: G.DC.07.2017.52120. GRØSET™ 16.17.A.NO

Målesystem
for blodsukker

Diabetes, i et nytt lys

®

Grønn – innenfor målområde

92%
av brukerne synes det 
er raskere og enklere  
å tolke blodsukker-
målingene ved hjelp  
av smartLIGHT™- 

funksjonen1.

Ja takk, jeg ønsker å motta CONTOUR® NEXT ONE gratis.

Fornavn Etternavn 

Adresse 

Postnr. Poststed

F-dato  Mobiltlf. 

*E-post (skriv tydelig)

#

B-post

Ascensia Diabetes Care Norway AS
Svarsending 2285
0091 Oslo

*Ved å skrive inn e-postadressen her, samtykker du også til at Ascensia Diabetes Care kontakter deg per e-post.
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www.contournextone.no
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Å bli tatt imot
Tekst: Kari Frantzen | Foto: Studio Westjordet

– Den fineste gaven er å kunne 
falle – og å vite at jeg blir tatt 
imot, sier Monica.

– Jeg vil ikke ha noe mas i jula, jeg, sier 
Monica Sporstøl fra Trysil. – Jeg vil slå 
av TV-en, synge jula inn klokka fem og 
spise ribbe til middag. Ta livet helt med 
ro. Vi trenger vel ikke stresse så fælt. 

Monica forteller at etter en øyeoperasjon hun 
tok i høst må hun holde seg i ro. Hun har fått 
fem prosent bedre syn, men trykket i øyet er 
for stort, så hun har ikke noe valg: Hun må 
roe seg helt ned. Det ser hun frem til. Still-
heten er kjærkommen for Monica. 
– Denne jula skal jeg være sammen med 
kjæresten min. Bare oss to, så får verden 
utenfor bare fare. Det dreier seg om å få lov 
til å være seg selv, å få lov til å falle – og å vite 
at noen tar deg imot. Det er mye fred i det.  

– Jeg elsket julen som barn. Mamma styra og 
ordna, og pappa hogde tre. Alt skulle være 
skinnende rent. Vi ungene var ute og baset 
i snøen og lagde snølykter som lyste utover 
kvelden. Det var fint, sier hun lavt, og minnes 
moren som gikk bort for seks år siden. Juletre 
gidder hun ikke å styre med. 
– Jeg forsøkte tappert noen år, men det er 
vanskelig å pynte når du ikke ser. Resultatet 
ble visst så som så. Det får bli med det treet, 
ler hun. 

Å gi noe tilbake
Før jul vil hun ta med seg en eldre herremann 
eller dame fra det lokale sykehjemmet på en 
liten spasertur i Trysil sentrum. Hun vil lytte 
til han eller hennes historie over en kopp kaf-
fe og et kakestykke, gi omsorg til noen som 
trenger henne. 
– Det er min måte å ta imot på, sier hun stille. 
Og hva er vel en finere gave enn det... 
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