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Per Inge Bjerknes blir ny generalsekretær:

Lesehesten, musikkelskeren og 
politikeren er klar
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Synspunkt

Tider skal komme

Godt nytt år skrev vi til hverandre i desember 2019. 
Lite visste vi hva som ventet oss for 2020. I slutten 
av februar var jeg sammen med fire kollegaer på 
øyeavdelingen på Ullevål sykehus, og noen dager 
etter fikk vi vite at øyelegen vi hadde møtt, var 
smittet av dette nye viruset vi så vidt hadde stiftet 
bekjentskap med. Det er en tvilsom «ære» å være 
blant de første i landet som måtte gå i karantene.

Så skal vi straks si «takk for det gamle, og godt 
nytt år» igjen. Kanskje er vi litt mer forbeholdne 
nå, etter alt vi har vært igjennom. Her er uansett 
noe av det vi kan glede oss til i Blindeforbundet 
det kommende året: I januar begynner vår nye 
generalsekretær, «ringevenn» er opprettet som 
følge av Z i telefonen, nye kurs venter ved sentrene 
våre og vi skal være offensive og synlige slik at vi 
blir mer kjent og mer relevant for flere. Og så skal 
vi ha landsmøte i september.

Jeg sier først og fremst riktig god jul, og så drister 
jeg meg til å si godt nytt år, når den tid kommer!

Mia Jacobsen
kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 21 97 70 00. 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.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Initiativet til aksjonen var det Elise  
Christensen fra Nesodden og Kristin 
Berg fra Oslo som stod bak. De oppmøtte 
krevde at regjeringen skal ta imot flere enn 
de vedtatte 50 flyktningene fra Moria. 
– Dette er noe jeg har gått og tenkt på 
lenge. Jeg har jo sett hvor groteske og 
umenneskelige forhold disse flyktningene 
lever under. Jeg ønsket å gjøre noe med 
det, mer enn å sende penger. Det var  
kimen til dette tiltaket, sier Christensen  
til Akershus Amtstidende.
 
Skapte engasjement
Elise og Kristin er begge medlemmer i 
Blindeforbundet. Det var på en hyttetur 

venninnene begynte å planlegge aksjonen. 
I utgangspunktet var det et privat tiltak fra 
de to damene. 

Men da de sendte ut informasjon til flere av 
de funksjonshemmedes forbund, begynte 
det å balle på seg. Venninnene startet også 
Facebookgruppen «Funkis for flyktninger 
fra Moria». Slik klarte de å mobilisere flere 
funksjonshemmede til å delta på aksjonen 
15. oktober. 

Holdt appell 
Under demonstrasjonen holdt Elise en 
brennende appell. Hun sa blant annet: 
«Barn og voksne fra Moria lever under 
grusomme, umenneskelige og groteske 
forhold. Foreløpig har politikerne bestemt 
at Norge, som et av verdens rikeste land, 
skal ta imot 50 av Moria-flyktningene. Det 
er ikke nok. Mange ordførere i Norge har 
sagt ja til å ta imot flyktninger fra Moria. 
Nå venter vi på regjeringen».

Elise og Kristin hadde også med seg et brev 
til stortingspolitikerne, med krav om å iverk-
sette tiltak til støtte for flyktningene. Brevet 
kom i to versjoner, ett av dem skrevet med 
punktskrift. Ove Trellevik fra Høyre mottok 
brevet på vegne av Stortinget. 
– Jeg vil takke for engasjementet og om-
tanken og ta det med videre. Dere har som 
funksjonshemmede en tøff hverdag selv. 
Derfor er dette et flott initiativ og noe vi 
skal arbeide videre med, sa Trellevik.

Elise aksjonerte ved Stortinget 
Tekst og foto: Trond Folckersahm/ Akershus Amtstidende

Initiativtaker: Elise Christensen kjemper 
for Moria-flyktningene, og har laget et 
kravbrev til stortingspolitikerne og 
regjeringen.

I oktober var flere mennesker med ulike funksjonshemminger 
samlet på Eidsvolls plass for å markere sine standpunkt i saken 
om Moria-flyktningene. 
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hjelp, og da skal de få det, og kanskje blir de 
aktive medlemmer etterhvert når de ser hva 
vi har å tilby.

Akershus har jo nå blitt en del av Viken og vi 
samarbeider allerede godt med de to andre 
fylkeslagene i Viken, Buskerud og Østfold. Vi 
samarbeider også godt med Vestfold/Tele-
mark og Oslo, først og fremst når det gjelder 
interessepolitikk, men jeg håper at vi også får 
til noen felles aktiviteter til neste år.

Fylkeslaget skal bli flinkere til å samarbeide 
mer med ungdommen, de vet best hvor 
skoen trykker når det gjelder skole og ikke 
minst utdanning, innenfor den digitale 
verden. De har kanskje noen andre perspekti-
ver enn oss «gamlisser». 

Avslutningsvis har jeg lyst til å sitere et  
gammelt motto fra barnas trafikk-klubb:  
«Se og bli sett!» 

Vi må se våre medlemmer og lytte til dem,  
og de må se oss! Vi må være synlig i det 
offentlige rom, da tror jeg vi også kan øke 
medlemsmassen. 

Medlemsaktiviteter er en viktig del av det 
vi driver med og kanskje det viktigste for 
mange av medlemmene. Så jeg håper at vi 
får gjennomført alle de spennende tingene 
vi planlegger til neste år: Yogakurs, litteratur- 
seminar, aktivitetshelg, sommertur til 
Stiklestad, konserter og show, og dette er 
bare et utvalg. Våre fire lokallag planlegger 
også mange og varierte aktiviteter.

Jeg ønsker at Blindeforbundet Akershus  
skal bli enda mer synlig overfor lokale  
myndigheter med viktige interessepolitiske 
saker vi ønsker å få gjennomslag for, slik 
som nasjonal TT-ordning, reguleringer rundt 
el-sparkesykler, universell utforming og 
diskriminering. Bruk av lokale medier blir  
en viktig del av dette arbeidet, i tillegg til 
møter med politikere.

Synsrehabilitering, eller mangel på sådan, 
må på dagsorden. Det er utrolig viktig for å 
få folk tilbake til samfunnet. I dette ligger 
det også stadig lengre ventetider for å få de 
hjelpemidlene man har behov for. Her er det 
kommunene som har ansvaret. Forbundets 
rehabiliteringskontakter er viktige bidrags-
ytere sammen med oss tillitsvalgte. Mange 
melder seg inn i Blindeforbundet for å få 

I skrivende stund har jeg vært fylkeslagsleder i 
fire uker og sitter hjemme i sosial «lockdown». 
De siste åtte månedene har vært en merkelig 
tid. Både fylkeslaget og lokallagene våre har 
vært nødt til å avlyse mange aktiviteter som 
medlemmene hadde gledet seg til.
                                                                                           Arild Hagen

Ny fylkeslagsleder i Akershus:

– Se og bli sett!
Av: Arild Hagen, leder i Norges Blindeforbund Akershus  
Foto: Line Lyngstadaas

Stemmen 
fra 

Akershus
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Lettlestavisen Klar Tale feirer 30 år. 
Avisen er Norges eneste nyhetsavis 
i sitt slag, med stor skrift og enkelt 
språk. Klar Tale kommer ut som  
papiravis, e-avis, lydavis på CD og  
som podkast. Du finner mer  
informasjon på klartale.no.

Norges Blindeforbunds Ungdom 
(NBfU) skal starte podkast. Med  
støtte fra Landsrådet for Norges  
barne- og ungdomsorganisasjoner  
kultur (LNU), skal de lære seg det  
tekniske ved å lage podkast og  
hvordan lage selve innholdet. 

I Sverige har rundt 10 millioner  
melkekartonger fra Arla i høst  
hatt informasjon om punktskrift.  
Budskapet retter seg mot barn og  
unge mellom 10 og 14 år. Avsender  
er Synskadades Riksförbund.

Tone Mathisen vant pris i internasjonal 
skrivekonkurranse. Hvert år arrangerer den 
europeiske blindeunionen (EBU) skrive-
konkurransen Onkyo World Braille Essey 
Contest. Tone Mathisen fra Lillehammer 
vant prisen «Fine Works» for sitt bidrag 
«Punktskrift i fortid og nåtid».  
Les bidraget på blindeforbundet.no.

Rakk du ikke å bestille klistremerker til 
julekalenderen din i? Bestill nå og vær 
klar til neste år! Klistermerkene er laget 
med punktskrift og tydelige store tall 
fra Blindeforbundets trykkeri i Bergen. 
Med denne løsningen kan man merke 
ønsket kalender med punkt. 
Merkene bestilles fra trykkeriet på 
telefon 55 54 69 10, eller pr. e-post  
trykkeriet@blindeforbundet.no 

På hvelvet.blindeforbundet.no 
finner du en rekke 
organisasjonsdokumenter, 
slik som agendaer og protokoller 
fra sentralstyremøter, 
landsstyremøter, landsmøter
og ulike utvalg i Blindeforbundet.

Har 
du hørt 

at ... 

Vant skrivekonkurranse:  
Tone Mathisen vant for 
sin tekst «Punktskrift i 
fortid og nåtid». Hun er 
aktiv punktbruker og 
førerhundbruker, her 
avbildet med sin fører-
hund. Foto: Privat

Klistremerker med punkt 
til julekalenderen 

Organisasjonsdokumenter 
tilgjengelig på nett

mailto:trykkeriet@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no
www.klartale.no
www.hvelvet.blindeforbundet.no
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Det er krav til merking med punktskrift  
på medisinpakningene, dette kan være livs-
viktig. Ofte er også etasjene i heisen merket 
med punktskrift, i tillegg til at punkt står på 
en del skilt. Blindeforbundet kjemper for at 
dette skal komme på mange flere steder.

Det er ikke så mye punktskrift som skal øves 
inn før det kan brukes for å skille medisiner  
fra hverandre, trykke på riktig knapp i heisen,  
finne den rette kalenderluken eller den rette 
krydderboksen.

Til jul i år gleder jeg meg til å synge fra heftet 
jeg har fått fra trykkeriet for vårt barnebarn 
som skal feire sin første jul sammen med oss! 
Så håper jeg flere av dere vil prøve dere på 
verdens enkleste skriftspråk til neste år!

God jul alle sammen!

Et spesielt år med krydder og sang
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt Norges Blindeforbund | Foto: Inger Aanesland

6. juli i år, da Posten begynte å levere ut post 
annenhver dag, kom det et stort fremskritt 
for oss punktlesere. Fra den dagen har vi fått 
levert bøker i en pakke rett hjem på døra, og 
for min del betyr det at jeg leser mye mer 
enn før. Det var håpløst å måtte slepe med 
seg tunge esker hjem fra postkontoret, så de 
fleste av oss fikk boka i hefter i postkassa. 
Men det kunne gå flere uker bare på å få en 
bok. De kunne være på 10 til 20 hefter, så 
det kom to om dagen for at postkassa ikke 
skulle bli for full. 

Den siste boka jeg bestilte hos Norsk lyd-  
og blindeskriftbibliotek var ikke produsert 
fra før, likevel tok det bare tre uker før jeg 
hadde den på trappa. For 10 år siden tok det 
15 måneder før en ny bok var klar til utlån.

Blindeforbundets punktskrifttrykkeri er 
flinke til å gjøre mer enn å trykke blader 
og bøker. I år har de for andre gang laget 
klistrelapper fra 1 til 24 til å sette på ad-
ventskalendere. Og det er ikke bare for barn 
det er stas å kunne finne riktig luke i kalen-
deren! I år har de også sendt klistrelapper til 
ulike kryddersorter som jeg har satt på de 
riktige boksene, så ingen unnskyldning for å 
droppe kardemomme i julebaksten i år. De 
har også sendt ut et hefte med de vanligste 
barnesangene som førjulsgave til oss punkt- 
lesere. For en del av oss vil dette være første 
boka vi får med barnesanger i punktskrift!

Jeg mistet synet da jeg var syv år, så jeg har faktisk 50-års-jubileum som rimelig 
blind i høst! Denne gangen skal jeg fortelle om noe som betyr mer og mer for meg, 
og hvor det har vært en fantastisk utvikling de seneste årene.

Blindeforbundet mener:

Adventsglede for 
stort barn: Sverre 
Fuglerud finner selv 
fram til riktig luke i 
adventskalenderen 
for første gang, den 
har punktskrift-
lapper på.
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Familien bodde på et småbruk hvor de drev 
kornproduksjon, og hadde hest og gris.
– Jeg ville gjøre som alle andre barn, så jeg 
fikk mine blåveiser og lærepenger, forteller 
han. Latteren sitter løst. Den er karakteristisk 
og smittende. 

Per Inge er født med noe som kalles Senior- 
Løken syndrom, en sjelden diagnose hvor 
netthinnen og nyrene ikke funger som de 
skal. Han har derfor transplantert en nyre 
som følge av sykdommen. Fra fødselen av 
har han vært svaksynt, men synet har grad-
vis blitt dårligere. I dag er han blind. 

Mysen-gutten har rukket å bli 41 år. Selv  
om gårdslivet bød på lek og moro utendørs 
er det de typiske inne-aktivitetene som  
fenget mest som barn, og som gjør det den 
dag i dag. Det ble mange timer foran data-
maskinen med spill og læring i oppveksten.

Per Inge har en seks år eldre bror som også  
er blind, og det var to kontrastfylte brødre. 
Storebror var ute og snekret, sveiset og  
mekket bil. Per Inge derimot:
– Jeg er den typiske lesehesten. Er glad i  
musikk, synger og spiller gitar. Det ble natur-
lig å velge musikklinjen på videregående.

Per Inge Bjerknes er klar:

Skal styre Blindeforbundet 
inn i fremtiden
Tekst: May Britt Haug | Foto: Tom Egil Jensen, Jørgen Juul og privat

Når kalenderen viser 2021 sitter han plassert i generalsekretærstolen 
på et kontor hos Norges Blindeforbund. Å overta en slik toppjobb er 
ikke for alle. De mest kvalifiserte til denne stillingen har blitt testet 
for både sine evner, ferdigheter og personlighet. Per Inge Bjerknes var 
den som trakk det lengste strået. 

Mange er nok nysgjerrige på hvem Per Inge 
egentlig er. Vi kan starte med å fortelle at 
han kjenner Blindeforbundet godt, og har 
deltatt på ulike arrangementer siden han  
var liten.

Den fortryllende barndommen
Som barn var han høyt og lavt og tenkte ikke 
over at han så dårlig. Per Inge ser tilbake på 
en trygg barndom med nok av boltreplass. 

Musikkentusiast: Både sangen og gitaren 
ble ofte brukt fra barndommen av.
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Møt et 
medlem

Å finne seg selv
Ungdomsårene er tiden vi alle streber etter  
å finne vår plass. Slik var det også for Per 
Inge. Tidlig erkjente han at han var homofil. 
Han føler seg heldig, familien og vennene 
aksepterte situasjonen. 
– Det var jo år som var vanskelige. Man  
ønsker jo ikke å skille seg ut, jeg så jo allerede 
dårlig. Dette å være en del av flokken. 

– Man får fort katastrofetanker, men så går 
det jo bra likevel!

Erfaringer vi tilegner oss bygger opp under 
den vi er. Per Inges to «merkelapper» 
har lært han hvor viktig det er å bli  
sett som ett individ. Og dette kan vel 
mange kjenne seg igjen i. 

– Vi skal ikke bli redusert til en funksjons-
hemmet eller en med en annen legning. 
Man må få lov til å være en person med ulike 
interesser, ønsker og drivkrefter. Og det er 
det som er målet til Blindeforbundet også. 
Om du har en synshemming skal du få leve 
et aktivt liv.

Dette vil bli en viktig rettesnor for den  
jobben Per Inge snart skal tre inn i.

Politisk dyr
Hvordan skal vi så skildre Per Inge? Han er  
en rolig og blid kar, en sånn som du nok 

kanskje føler du har kjent en stund. 
Noen vil sikkert tenke at det er et stort 
sprang mellom lesehesten og musikk- 
elskeren, til det å være politikeren, 

Med smil om munn: Det nærmer seg med stormskritt at Per Inge Bjerknes skal overta 
generalsekretærjobben i Blindeforbundet. En viktig rettesnor for han er at enkeltmennesket 
skal bli sett. – Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på de arbeidsoppgavene som ligger foran 
oss, for å gjennomføre målet vårt om et likestilt samfunn, sier Per Inge forventningsfullt.
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ordføreren og lederen. Men det er dette som 
er Per Inge.

Det politiske engasjementet startet med 
EU-kampen i `94 og Senterungdommen. Da 
var han bare 15 år. 

Allerede som 24-åring tok han steget inn i 
politikken, da han kom inn på første forsøk 
som fylkestingsrepresentant i Østfold. Litt 
overraskende havnet han i samferdsel-  
næring- og miljøkomiteen. Dette førte til  
at Per Inge ble bergtatt av tematikken sam-
ferdsel, noe han fortsatt engasjerer seg for. 
– Kollektivtransporten kan fort bli en  
barriere for veldig mange, ikke bare for oss 
som ser dårlig. Et hinder for ikke å kunne 
delta på det man ønsker rett og slett. 

Per Inge har vært varafylkesordfører i Øst-
fold, han har vært leder av administrasjons-
utvalget i fylkeskommunen som innebærer 
personalansvar for fylkeskommunens  
ansatte. Han har vært sentralstyremedlem 
i Senterpartiet, og da han søkte på jobben 
som generalsekretær i Blindeforbundet var 
han spesialrådgiver og prosjektleder i Viken 
fylkeskommune.

Den politiske erfaringen mener han er  
verdifull i rollen som generalsekretær. 
– En viktig ting jeg har lært er at politikken  
er full av mennesker som ønsker det beste 
for samfunnet. 

– Vi må tolke hverandre i beste mening,  
jeg ønsker at vi ikke bare skal være konflikt- 
orientert, men også se hva som faktisk  
gjøres og honorere de som gjør noe bra  
uavhengig av partifarge.

Nye takter – nye muligheter
Selv om Østfold ligger hjertet nært, blir han 
Osloborger når generalsekretærrollen skal 
fylles etter nyttår. I første omgang for seks 
år. Ektemannen Louis blir selvfølgelig med. 

For seks år siden traff de hverandre via felles 
kjente på Facebook, Per Inge i Norge, Louis 
i Vietnam. 
– Jeg dro rett og slett til Vietnam og møtte 
han, og ble møtt med åpne armer. Vietname-
serne er et gjestmildt folk og de tenker mye 
mindre på «merkelappene» vi eventuelt har, 
enn vi gjør i vesten.

Tiden flyr, og om ikke lenge er det Per Inge 
som skal ta fatt på oppgaven å styre Norges 
Blindeforbund videre inn i fremtiden.
– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på de  
arbeidsoppgavene som ligger foran oss for  
å gjennomføre målet vårt om et likestilt 
samfunn, sier Per Inge optimistisk og  
forventningsfylt.

Hund til glede og nytte: Per Inge er glad i 
dyr. I 2007 fikk han førerhunden Bosman 
som var en følgesvenn til glede og nytte.
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www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

Merkepenn Penny Talks med tale 

 
Organiser din hverdag med taktile, talende mer-
kelapper. Plasser selvklebende merkelapper på 
alle tingene du ønsker å identifisere eller skille 
fra hverandre. Eksempler på dette kan være 
frysevarer og andre matvarer, medisiner, CD-
plater, forfallsdatoer på regninger, ulike betal-
ingskort o.s.v. 
Les inn dine egne meldinger for hver av  
merkeetikettene.

 

Få et HAV av
muligheter!
- uansett funksjonedsettelse

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE
HAV har egne tolker innenfor tale og skrift, samt
kompetanse innenfor haptisk kommunikasjon og ledsaging
for døvblinde. Dette kan benyttes i forbindelse med skole,
kurs eller andre hverdagslige gjøremål.

hav@havas.no 

45 22 22 88            

 Bygdøy allé 23, 0262 Oslo

http://www.adaptor.no
mailto:hav@havas.no
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– Jeg er veldig glad for at det nå ser ut som 
at synshemmede med en psykisk lidelse 
skal få et tilbud i spesialisthelsetjenesten. 
Det har vært flere års jobbing, særlig fra 
Blindeforbundets side, for få dette på plass, 
sier overlege og psykiater Hege Saltnes. 

Hun er leder for Nasjonal behandlings-
tjeneste for hørsel og psykisk helse på 
Oslo Universitetssykehus Gaustad. Det er 
de som også skal ta imot synshemmede. 

Håper på mer ressurser
Saltnes forteller at ifølge statsbudsjettet 
har sykehuset med sikkerhet fått 2,5 
millioner kroner til å starte opp tilbudet for 
synshemmede. Det gir muligheten 
til å ansette to fagpersoner. 

Til sammenligning er det ansatt 20 fag-
personer for å gi et landsdekkende tilbud 
til hørselshemmede, døve og døvblinde. 

– Det sier seg selv at da er det ikke så 
mange synshemmede pasienter som kan 
få et behandlingstilbud, sier Saltnes. 

Hun håper derfor at startmidlene til en 
tilsvarende behandlingstjeneste for 
svaksynte og blinde blir oppjustert til 

5 millioner kroner. Da kan sykehuset i første 
omgang ansette fire fagpersoner. 

Nå skal stillingene utlyses og forhåpent-
ligvis er disse fagpersonene ansatt i løpet 
av januar. Sykehuset håper å kunne ta imot 
synshemmede pasienter rundt påsketider. 

Trenger henvisning
I tillegg til å ta imot pasienter, skal behan-
dlingstjenesten også reise rundt i landet og 
øke helsetjenestens kunnskap om synstap 
og psykisk helse. 

For å få et spesialisert tilbud på Gaustad 
trenger man en henvisning fra fastlege 
eller den lokale psykiatriske spesialist-
helsetjenesten. Når det gjelder barn og 
unge, kan andre instanser slik som barne-
verntjenesten, henvise barn ved behov. 

– For å få et tilbud hos oss så kreves det 
en grad av psykisk plage. De vanlige hver-
dagsproblemene trenger ikke behandling. 
Terskelen er litt høy for å komme til 
spesialisthelsetjenesten, men fordi det 
er et spesialisert tilbud, så kan man på 
en måte si at terskelen er lavere for syns-
hemmede, forklarer Saltnes. 

Nå får synshemmede et 
spesialisert psykiatritilbud  
Tekst: Hilde Greve Mo

Det ble i høst bestemt at det skal opprettes et behandlingstilbud 
innen psykisk helse for synshemmede. På Gaustad sykehus i Oslo 
håper de tilbudet er på plass innen våren 2021. 
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Alle kurs på våre syn- og mestringssentre ble 
avlyst og sentrene lukket ned. Fylkeslags-
kontorene våre stengte dørene for besøk, og 
strikketreff, utflukter og tirsdagskaféer ble 
lagt på is.
– Vi var i en vanskelig tid, minnes Øystein
Fylling. Han er leder for lokalt arbeid i 
Norges Blindeforbund, og også faren til det 
som for mange medlemmer skulle bli et 
lyspunkt i tilværelsen. 

På kort tid ble det mobilisert ute i fylkes-
lagene våre. Ansatte, tillitsvalgte og frivillige 
delte medlemsmassen mellom seg, nå skulle 
det ringes til hvert eneste medlem i organi-
sasjonen! Prosjektet Z i telefonen var født. 

Mange samtaler
– Det ble cirka 8.800 samtaler i løpet av 
våren og forsommeren. Medlemmene vi 
fikk kontakt med ble spurt om de fikk den 
praktiske bistanden de trengte i hverda-
gen, og om det var noe Blindeforbundet 
kunne bidra med. Vi traff mange mennesker 
vi tidligere bare hadde sett som navn på 
medlemslisten. I samtalene ble det også 
spurt om de hadde ønske om en ringevenn, 
en person som tok en telefon innimellom 
for å slå av en prat, forteller Fylling.     

Ringevenn
– I overkant av 200 medlemmer takket ja 
til å få en egen ringevenn. Ringevennene er 
rehabiliteringskontakter, tillitsvalgte eller 
ansatte i Norges Blindeforbund. Det ble ikke 
stilt spesielle krav til kvalifikasjoner, annet 

enn at de hadde lyst til å «slå av en hyggelig 
prat» med jevne mellomrom, sier Fylling. 

I rapportene vi har fått inn ser vi at ringe-
vennene har fra en til åtte personer de 
ringer til flere ganger per måned. Etter hvert 
som landet åpnet opp igjen, meldte noen 
av ringevennene tilbake at det ikke var det 
samme behovet for å ha en ringevenn lenger, 
mens andre fortsetter som før. Alt i alt må 
det sies å ha vært et vellykket opplegg.

I spørsmålet om videreføring av ringevenn-
ordningen, så ble dette vedtatt i Norges 
Blindeforbund sentralstyret i slutten 
av august: «Sentralstyret ber om at 
ordningen med ringevenn videreføres, 
og at tjenenesten organiseres som en 
del av rehabiliteringskontaktordningen.»

Slik får du en ringevenn:   
– Når det gjelder hvordan man kan få en 
ringevenn, så kan man ringe Medlems-
senteret vårt på telefon 21 97 70 00 eller ta 
kontakt med sitt fylkeslagskontor som vil gi 
beskjed til Rehabiliteringsavdelingen, sier 
Fylling.

Hva nå, landet strammer jo inn på ny?
På spørsmål om det er aktuelt med en ny 
dugnadsrunde svarer Fylling: 
– De stadig strengere smittevernstiltakene 
gjør at Blindeforbundet fortløpende vurderer 
en ny ringerunde for å sikre at alle våre 
medlemmer opplever å bli sett i telefonen. 

Da koronapandemien rullet inn over oss på senvinteren 2020, ble 
mange av våre medlemmer satt i en ufrivillig isolasjon.

Fra Z i telefonen til ringevenn 
Tekst: Jørgen Juul
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– Om ett år er det åpning, lover Norges Blin-
deforbunds generalsekretær Karsten Aak i 
det han leder de fremmøtte ut på jordet.

Medbrakte spader blir satt mot punktet, og 
med kraft lager de fire et hull som markerer 
byggestart. De fire mennene er Blinde-
forbundets forbundsleder Terje André 
Olsen, direktør for Norges Miljø- og bio-
vitenskapelige universitet Lars Atle Holm, 
Blindeforbundets generalsekretær Karsten 
Aak, og ordfører i Ås kommune Ola Nordal.

Får alt av fasiliteter
Prosjektleder Knut Fr. Blütecher har jobbet 
målrettet med byggesaken i lang tid, og 
endelig er dagen kommet. Det omtrent 
1200 kvadratmeter store anlegget skal ha 
opptil 40 førerhunder og 10 servicehunder 
under trening. Det blir valpeavdeling med 

fødestue og valperom. Samtlige rom får 
luftegårder. Det planlegges 50 løpegårder 
og to mål med treningsbane.
– Det blir gode treningsmuligheter både 
inne og ute. Det blir en flott valpeavdeling, 
oppstallingsrom til hundene og kontorfasi-
liteter for de ansatte i midten av bygget, 
forteller Blütecher.

Ringen sluttet
Karsten Aak benyttet anledningen til å si 
noen ord:
– Det er en milepæl å komme tilbake hit 
til Ås. Den første førerhundskolen åpnet 
Norges Blindeforbund for femti år siden 
på Vestby, og så har vi vært på fem-seks 
forskjellige plasser der vi har drevet 
førerhundvirksomhet. Det er et viktig 
arbeid for Blindeforbundet nå som vi skal 
samle oss om et stort prosjekt her på 10 mål 
på en fantastisk fin tomt, og med fantastiske 
naboer med Veterinærhøyskolen og Univer-
sitetet i Ås (NMBU) som vi helt sikkert vil få 
veldig god nytte av i framtidig utvikling av 
førerhundarbeidet vårt.

Ny førerhundskole

Det første spadetaket er tatt 
Tekst: Jørgen Juul | Foto: Jørgen Juul, Thomas Barstad Eckhoff

2. november sto fire menn klare med hver sin spade på jorde 
i Ås kommune, sør for Oslo. Anledningen var byggestart for 
det nye kennel- og treningsanlegget for førerhunder som 
Blindeforbundet står bak.

Illustrasjon av hvordan den nye førerhund-
skolen vil bli. Illustrasjon: Fabel Arkitekter

Klare med spadene: Fra venstre, 
forbundsleder Terje André Olsen, 
Blindeforbundet, direktør Lars Atle Holm 
NMBU, generalsekretær Karsten Aak 
Blindeforbundet, ordfører Ola Nordal 
Ås kommune og prosjektleder Knut Fr. 
Blütecher Blindeforbundet.
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Er du blant de drøyt 9.000 
funksjonshemmede som kan kreve 
å få BPA, men som ikke har det? 

Vi hjelper deg å finne det ut, og 
hjelper deg med å søke BPA. 

BPA trenger ikke være vanskelig.  
Ring oss på 40 05 40 07 eller 
besøk oss på www.miobpa.no 
for å få vite mer.

Da Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) ble rettighets-
festet i 2015 ble det beregnet 
at det var rundt 13.000 
funksjonshemmede i Norge 
som med loven i hånd kan 
kreve å få tjenester organisert 
som BPA.

Du har kanskje sett annonser og filmsnutter  
på sosiale medier, nettsteder og aviser i 
høst hvor budskapet er «Bli med i kampen 
for at staten skal gi gratis briller til barn.» 
På busser i Oslo har det også vært svære 
plakater med «Briller eller tannregulering?», 
«Briller eller reparasjon på bilen?». Små 
filmsnutter med mødre som forteller om 
store kostnader til briller til barna, har nådd 
tusenvis av nordmenn.

– Det har vært en vellykket kampanje. Vi 
nådde målgruppen veldig godt, opplevde 
kraftig økning i trafikk på nettsiden, og 
fikk et stort engasjement som igjen ga 
mange underskrifter på oppropet. Så folk 

Vi skal vinne brillesaken!
Når dette skrives har over 22000 personer signert oppropet vårt om gratis briller til 
barn. 4000 har meldt seg inn i gruppa «Gratis briller til barn» på Facebook. 

var interessert i reklamen og saken, 
sier kommunikasjonssjef Mia Jacobsen 
som har trua på å få gjennomslag for 
brillesaken i statsbudsjettet 2022.

Blindeforbundet krever at:
• Alle barn og unge opp til 18 år med behov 

for briller eller linser skal få dekket dette 
av staten.

• Brilleglass og linser til barn skal dekkes 
fullt ut og innfatninger skal dekkes med 
inntil kr 1.000.

• Synssjekk av barn skal dekkes av staten.

#gratisbarnebriller

http://www.miobpa.no
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Blindeforbundet har vært med på disse 
målingene siden 2013. Normalt har det 
ikke vært så store endringer i omdømme-
målingene fra Ipsos, men denne gangen 
er det vesentlig fremgang på nær sagt 
alle områder. 
– Andelen som har et meget eller ganske 
godt inntrykk (totalinntrykket) er opp fra 
53 prosent i fjor til 61 prosent i år! Det er 
faktisk høyere enn vi hadde etter Uleselig-
kampanjen, og det høyeste som er målt på 
denne målingen siden vi ble med i 2013, 
forteller innsamlingsleder Leif Wien 
Jensen, som har dykket ned i tallene.

• Inntrykket av vårt samfunnsansvar  
har økt fra 51 til 59 prosent positive

• Inntrykket av vår gjennomslagsevne  
har økt fra 34 til 43 prosent

• Inntrykket av økonomi (orden i sakene) 
har økt fra 21 til 27 prosent

• Inntrykket av informasjon og reklame  
har økt fra 30 til 34 prosent

– Det er fortsatt de eldste som har mest posi-
tivt inntrykk av oss, og totalinntrykket blant 
folk over 60 år har økt fra 63 prosent positive 
til hele 72 prosent, sier Jensen oppglødd.

Hva er forklaringen?
Intervjuene er gjort i juni. Det betyr at under-
søkelsen er gjort før barnebrillekampanjen 
som Blindeforbundet har hatt i høst. Kom-

munikasjonssjef Mia Jacobsen har noen 
teorier som kan forklare fremgangen.
– Sammen med fylkeslagene har vi jobbet 
systematisk med lokale avisoppslag om 
Blindeforbundet og våre tilbud. Folk leser 
lokalavisene sine, så en del av «bykset» kan 
nok forklares med det. El-sparkesykkel-
saken og en undersøkelse i sommer om 
nordmenns kunnskap om og bruk av 
solbriller, ga også mye uttelling i media. 
De røde T’ene til Turistforeningen ble 
også et hett tema på ettersommeren, 
sier kommunikasjonssjefen fornøyd. 

Når årets siste rapport foreligger i desember, 
så blir det spennende å se om folks inntrykk 
av Blindeforbundet har økt ytterligere.
– Mange skal da ha fått med seg barne-
brillesaken, og forhåpentligvis slår det 
positivt ut for oss, men oppmerksomhet er 
ferskvare, så det er ingen selvfølge at vi er i 
folks bevissthet. Det krever et jevnt og trutt 
synlighetsarbeid, sier Jacobsen.

Et byks på  
omdømmemålingen
Ipsos har gjennomført den kjente profilundersøkelsen i snart 29 år der 
omdømmet til norske etater, organisasjoner og bedrifter måles. I rapporten 
som ble lagt fram i midten av oktober, klatrer Blindeforbundet høyere på 
målingene enn på mange år.

Briller
eller tann-regulering?
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Det var i høst Aust-Agder fylkeslag startet 
med yoga for synshemmede, takket være 
prosjektmidler fra Stiftelsen DAM. 
– Først er det styrketrening, så går vi på 
yoga. Den opplevelsen du får etterpå er rett 
og slett kroppslig velvære. Det er bra og 
det gjør noe med deg på en måte, sier Olav 
Nielsen og smiler. 

Rita Vindholmen og Britta Tranholm Hansen 
tok initiativ til prosjektet «Slipp musklene 
fri», etter at de selv hadde prøvd Yoga. 
Rita forklarer at synshemmede ofte har 
«bremsene på». En spenner seg i hofter, 

Slipper musklene fri med yoga
Tekst og foto: Hilde Greve Mo

Ukentlig samles blinde og svaksynte på Arendal yogastudio, hvor 
de får tilrettelagt trening med muskelavspennende øvelser. 

rygg, nakke, skulder og bein for å ha mest 
mulig kontroll når en går. 
– Jeg ble bevisst på de musklene jeg har 
spent og instruktøren lærte oss hvordan vi 
skulle få disse musklene til å slappe av, sier 
Rita. Både hun og Olav oppfordrer andre 
medlemmer til å teste yoga.  
 

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 

Løser opp i spent 
muskulatur: Olav 
Nielsen slipper 
musklene fri  en 
gang i uken når han 
er med på yoga.

http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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Nasjonal TT-ordning
For å sikre at den nasjonale TT-ordningen, 
som har vært en stor suksess, kan utvides 
til hele landet må bevilgningen i statsbud-
sjettet for 2021 økes. Det legges opp til  
en videreføring av nivået i 2020, men det 
er for lite. Slik situasjonen er nå er det 
mange synshemmede som har mulighet 
til å være med i ordningen, mens noen står 
på utsiden. Denne forskjellsbehandlingen 
må stoppe. Det går frem av forslaget fra 
regjeringen at det fortsatt er planlagt å 
flytte den nasjonale TT-ordningen over til 
det fylkeskommunale rammetilskuddet, 
når ordningen er utvidet til å gjelde hele 
landet. Slik vi ser det, og all erfaring tilsier 
at ved en overføring til rammetilskuddet 
vil midlene i ordningen bli brukt på andre 
områder. Noe som vil medføre at det vi har 
klart å bygge opp vil bli dårligere. Dette 
kan ikke skje.

Anmodning: 
Norges Blindeforbund ber komiteen om å 
øke bevilgningen til ordningen. 

Forslag til merknad: 
Stortinget ber regjeringen om å starte 
arbeidet med å overføre ansvaret for den 
nasjonale TT-ordningen til NAV.

Universell utformet reisekjede
En universell utformet reisekjede er viktig 
å få på plass. Det blir vanskelig å si at noe 
er universelt utformet hvis en av delene 
ikke er det. I denne sammenheng vil vi rette 
fokuset på annonsering av holdeplasser, 
både utvendig og innvendig.

Forslag til merknad: 
Stortinget ber regjeringen om å sikre at det 
kommer på plass krav til, og gjennomføres 
annonsering av holdeplasser, både utvendig 
og innvendig, på all kollektivtransport. 

Blindeforbundets arbeid med 
statsbudsjett for 2021 
Illustrasjoner: vectorstock.com 

Hvert år når forslag til statsbudsjett legges frem er det julaften for de 
interessepolitiske «dyrene» i Blindeforbundet. Da blas det i papirer, leses det fra 
skjermer og permer, det summer og spørres. Så begynner det intense arbeidet 
med å følge opp det som ikke ble slik man ønsket, eller å rose regjerningen for 
det som faktisk er bra. Ikke mange dagene etter skal det leveres høringssvar til 
stortingskomitéene, hvor Blindeforbundet legger frem sine anmodninger om mer 
penger, og forslag til merknader. En merknad er en måte Stortinget kan instruere 
regjeringen på, når de ønsker at noe skal bli gjort. I ikke-koronatider får man også 
møte i komitéene og presentere sine syn, samt svare på eventuelle spørsmål. Slik 
ble det ikke i år.

Her følger noen av de punktene Blindeforbundet har påpekt i sine svar. Samtlige 
høringer er i sin helhet tilgjengelige på blindeforbundet.no.
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Barn og syn 
Mange barn i Norge har ikke fått sjekket 
synet, til tross for at de trenger dette. 
Undersøkelser viser at så mange som 1 av 
10 barn går uten nødvendige briller. Dette 
fører blant annet til dårligere progresjon 
på skolen og problemer med å delta på 
fritidsaktiviteter. I Helsedirektoratets  
anbefalinger på området barn og syn er 
det anbefalt at man også kan henvise  
til optiker, når barnet trenger synsunder- 
søkelse og er over 5 år. 

Forslag til merknad: 
Stortinget ber regjeringen sikre at syns-
undersøkelse av barn hos optiker, etter 
henvisning fra helsestasjon, skolehelse-
tjeneste eller fastlege dekkes av staten. 
Dette må komme på plass i 2021.

Briller til barn
Regjeringen ønsker å spare inn kr. 192,8 
millioner på støtte til briller til barn. Dette 
vil medføre at barn kommer til å gå uten 
de brillene de trenger og dermed ha en 
dårligere progresjon på skolen enn det de 
ellers ville hatt. Det vil også medføre at  
familier må prioritere bort andre viktige 
ting i en trang økonomisk hverdag. Det 
kan ikke være slik at det er familiens  
lommebok som avgjør om barn får de  
brillene de trenger.

Anmodning: 
Norges Blindeforbund ber Stortinget 
om å reversere kuttene i ordningen Briller 
til behandling og/eller forebygging av 
amblyopi fra mars 2020.

Forslag til merknad: 
Stortinget ber regjeringen om å utrede 
muligheten for en utvidelse av ordningen 
Briller til behandling og/eller forebygging 
av amblyopi til å gjelde alle barn som  
trenger briller.

Sammenslåing av 
egenandelstak 1 og 2
I forslaget legges det opp til en økning 
av inntekter fra egenandelstakene på 
kr. 332 millioner. Noe som for mange betyr 
en merutgift på ca. kr. 700 i januar hvert år. 
Dette vil være en nærmest uoverkommelig 
økning for mennesker i lavinntektsfamilier 
og med behov for helt nødvendig behand-
ling. En sammenslåing av egenandels- 
takene må gjøres slik at ingen får en  
økning i egenandeler til behandling.

Anmodning: 
Norges Blindeforbund ber Stortinget om å 
senke det sammenslåtte egenandelstaket 
til samme nivå som egenandelstak 1 er på 
i dag.

Krav til læremidler
Fagfornyelsen har skapt et behov for  
nye læremidler. Det må sikres at disse er 
universelt utformet. I tillegg til individuell 
tilrettelegging, f.eks. lærebøker i punkt-
skrift. 

Forslag til merknad: 
Læremidler skal være universelt utformede 
og er nødvendig for individuell tilrette-
legging. Det må settes krav til universell 
utforming ved innkjøp og produksjon av 
læremidler, undervisning og hjemmesider, 
jf. IKT-forskriften.
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Grunnleggende digitale ferdigheter,  
voksenopplæring
Kunnskapsdepartementet har slått fast  
at synshemmede har rett på opplæring i 
bruk av smartteknologi gjennom voksen-
opplæringen. Med støtte fra Helsedirek-
toratet, har Norsk Regnesentral og Blinde-
forbundet dokumentert store ulikheter i 
kommunenes voksenopplæringstilbud på 
dette området.

Forslag til merknad: 
Stortinget ber regjeringen sikre at 
kommunene oppfyller deres plikt til å 
gi synshemmede opplæring i digitale 
ferdigheter, i tråd med opplæringsloven. 

Hemmelig valg
Ved fjorårets valg var det en rekke  
eksempler på brudd på valgloven for  
synshemmede velgere. Det er helt nød-
vendig å innføre mulighet til å stemme  
elektronisk for å sikre hemmelige valg  
for alle. Det vellykkede forsøket med 
e-valg 2011 viste at det betydde mye for 
funksjonshemmede. 

Anmodning: 
Blindeforbundet ber Stortinget om å be 
regjeringen starte arbeidet med innføringa 
av e-valg så det senest kan benyttes i 2023.

Universell utforming av IKT
Fra 2021 vil krav til universell utforming  
av IKT gjelde både eksisterende og nye 
digitale løsninger. Universell utforming  
av IKT-løsninger er bra for alle og en 
hovednøkkel for inkludering av blant  
annet synshemmede.

Anmodning: 
Blindeforbundet ber Stortinget om å øke 
kapittel 540 med kr. 10 millioner til ytter-
ligere styrking av tilsynsmyndigheten for 
universell utforming av IKT-løsninger.

Gjennomgang av hundeloven
Dagens hundelov sikrer ikke førerhund-
brukere og førerhunder på en god nok 
måte. Mange opplever at de ikke ferdes 
trygt og førerhundene er forhindret fra 
å utføre sine oppgaver. Det er derfor 
tvingende nødvendig å justere lovteksten. 
Hundeloven må endres slik at det blir en 
skjerpet aktsomhetsplikt for eieren til en 
hund, når hunden er løs. Samt at det må 
gis unntak fra båndtvang.

Forslag til merknad: 
Stortinget ber regjeringen komme tilbake  
til Stortinget på egnet måte med en hel-
hetlig gjennomgang av hundeloven av 
2003 for å sikre at reglene om hundehold 
bygger på et godt og velfundert grunnlag, i 
løpet av våren 2021.
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Nå får du kjøpt 
Det nye testamentet 
på nynorsk som lydbibel kr 399,-

Evangeliene hver for seg på CD á kr 100,-

Velg mellom mp3 CD, SD-kort eller nedlast.

Nyhet!

www.kabb/bibel
Ring oss gjerne på telefon 69 81 69 81

            

Vitaminer til øynene dine
OPHTAMIN

Disophta Aps · 908 55 004 · OPHTAMIN.NO

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamintilskudd, basert på 
amerikansk forskning fra mai 2013.
Høyere næringsinnhold pr. tablett + mindre inntak = lavere kostnad 
i forhold til tilsvarende produkter på markedet.
Ophtamin-serien har eksisteret siden 2006 i Danmark. Øyevitaminene in-
neholder viktige vitaminer og mineraler for å opprettholde et normalt syn.

Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 908 55 004 i hverdagene. 
Vi sender fraktfritt direkte til postkassen din.

RI= referanseinntak. 
Ophtamin20 er et kosttilskudd med en anbefalt daglig dose på 1 tablett.

Priser: 180 stk. kr. 348,- / 360 stk kr. 598,-
720 stk kr. 1098,-/ 1440 stk. kr. 2148,- inkl. porto.

Lutein  2,5 mg  

Zeaxanthin 0,5 mg  

Kobber  0,50 mg  50% RI 

Næringsinformasjon pr. tablett:
Vitamin C  125 mg  156% RI  

Vitamin E  75 mg  625% RI  

Sink  20 mg  200% RI

Produsert
 i Norge.
fraktfritt

Pris
pr. tablett:
kr. 1,66

Ophtamin-serien har eksistert i 14 år og er et av
de mest brukte kosttilskuddene på markedet. 

Ophtamin for ditt syns skyld 
                        - original dansk øyetablett.

http://www.kabb/bibel
http://www.ophtamin.no
www.ophtamin.no
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Akershus
Leder: Arild Hagen. Nestleder: Tore 
Glærum. Styremedlemmer: Ingunn Bjørk 
Kleven, Sissel Sørensen Bye, Inger 
Henningsson. 1. vara: Truls Storm-Jansen. 
2. vara: Kirsti Holbæk-Hanssen. 
Landsstyrerepresentant: Arild Hagen.

Aust-Agder
Leder: Brit Ingvild Fredriksen. Nestleder: 
Rita Vindholmen. Styremedlemmer: Anne 
Turid Skarpeteig, Alf Tore Johannesen, 
Britta T. Hansen. 1. vara: Tor Inge Arntsen. 
2. vara: Olav S. Nielsen.
Landsstyrerepresentant: Rita Vindholmen.

Buskerud
Leder: Kåre Kjennerud. Nestleder: Arvid 
Meløy. Styremedlemmer: Liv A. Hansen, 
Nan Snarheim og Paul Sandhei. 1. Vara: 
Randi S.L. Myhre. 2. vara: Jan Gunnar 
Johannessen.
Landsstyrerepresentant: Kåre Kjennerud.

Finnmark
Leder: Stein Wiggo Olsen. Nestleder: Alesia 
Andreassen. Styremedlemmer: Unni 
Salamonsen, Maureen Bjerkan Olsen, 
Gunhild Dørum Eriksen. 1. vara: Herman 
Jenssen. 2. vara: Hassane Amadou.
Landsstyrerepresentant: Stein Wiggo 
Olsen.

Hordaland 
Leder: Magne Bjørndal. Nestleder: Sturle 
Viketun. Styremedlemmer: Nina Sevaldsen, 
Lise Bakkan og Magnus Fosse. 1. vara: 
Michael Sønnesyn. 2. vara: Siri Bjerkestrand.
Landsstyrerepresentant: Magne Bjørndal.

Oslo
Leder: Hanne Jernsetervangen. Nestleder: 
David Hole. Styremedlemmer: Deva 
Christopher, Andreas Lindrupsen, Unni 
Fauskrud. 1. vara: Terje André Olsen. 
2. vara: Andrea Isachsen Olvin.
Landsstyrerepresentant: Hanne Jernseter-
vangen.

Rogaland
Leder: Vibeke Kaarstad. Nestleder: Elena 
Daniela Trifan. Styremedlemmer: Thor 
Dagfinn Bjelland, Maria Theresa Ueland, 
Johnny Stangeland. 1. vara: Solfrid Eggen. 
2. vara: Atle Bylund Breda.
Landsstyrerepresentant: Vibeke Kaarstad.

Sogn og Fjordane
Leder: Michael Milde. Nestleder: Linda M. 
Johannesen. Styremedlemmer: Solveig 
Haugnes. Magnus Strand, Liv Hilde Ha-
raldsvik. 1. Vara: Melchior Leirmo. 2. Vara: 
Anita Våg.
Landsstyrerepresentant: Michael Milde.

Fylkeslagsstyrene 
etter årsmøtene
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Telemark
Leder: Wenche B. Odden. Nestleder: Harald 
Hustuft. Styremedlemmer: Brit Beathe 
Eikehaug, Øivind Bekkevold, Aud 
Hartvigsen. 1. vara: Cecilie Gill Kongsgård. 
2. vara: Svenn Thore Oredalen.
Landsstyrerepresentant: Wenche B. Odden.

Troms
Leder: Knut Hansen. Nestleder: Grete 
Kongsbak. Styremedlemmer: Kjell Peder-
sen, Arne Eriksen, May Vangberg Clausen. 
1. vara: Tarje Solheim. 2. vara: Liv Therese 
Larsen. 
Landstyrerepresentant: Arne Eriksen.

Trøndelag
Leder: Oddvar Øyan. Nestleder: Ingvild 
Gregersen Myhre. Styremedlemmer: Ida 
Sødahl Utne, Jan Arve Strand, Ann Sissel 
Jørgensen. 1. vara: Jonny Gellein. 2. vara: 
Per Morten Aalberg.
Landsstyrerepresentant: Trøndelag sør: 
Oddvar Øyan. Trøndelag nord: Ingvild 
Gregersen Myhre.

Vest-Agder 
Leder: Helge Pedersen. Nestleder: Astrid 
Hopland Svendsen. Styremedlemmer: 
Clarens Waage, Charlotte Wesenberg, 
Aase Birkeland. 1. vara: Bente Brottveit. 
2. vara: Anne Grethe Heim.
Landstyrerepresentant: Helge Pedersen.

Østfold
Leder: Margrethe Grothe. Nestleder: 
Grethe Knudsen. Styremedlemmer: Sven 
Erik Hansen, Rune Fevolden, Aud Andersen. 
1. vara: Malin Bjerke. 2. vara: Camilla 
Skovdahl.
Landsstyrerepresentant: Margrethe 
Grothe.

Ikke alle fylkeslag har fått gjennomført 
sine organisasjonsmøter så langt dette 
året, pr. 25. november 2020:

Hedmark
I Hedmark ble dessverre årsmøte/høstmøte 
utsatt for annen gang. Denne gangen ble 
det utsatt til neste ordinære årsmøte i 
april 2021. Dette medfører at sittende styre 
fortsetter til neste ordinære årsmøte.

Møre og Romsdal
I Møre og Romsdal er års-/høstmøtet av-
lyst og utsatt til neste år. (Årsmøtet i april 
2021). Det sittende styret vil virke frem til 
da. Det samme gjelder for landsstyrerepre-
sentant med varaer.

Nordland 
Nordland holder fortsatt muligheten åpen 
for at de skal kunne klare å gjennomføre 
sitt årsmøte før nyttår.

Oppland
Fylkesstyret i Oppland måtte i siste liten 
avlyse på grunn av koronapandemien. 
Styret har signalisert at de ønsker å av-
holde årsmøtet før neste årsmøtet i 2021. 
De ønsker alle medlemmer en trygg og fin 
førjulstid og gleder seg til nye treffpunkt i 
2021.

Vestfold
Norges Blindeforbund Vestfold utsetter 
årsmøtet 2020. Dette på grunn av økende 
smittetrykk i regionen. Styret har fortsatt 
et håp om å avholde møtet før nyttår, men 
vil ikke klare det innen 1. desember. 
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iCare-skjerf og sjal
Skjerfet er designet av Nina Skarra, en av 
Norges fremste motedesignere. Skjerfene 
er av ypperste kvalitet, produsert i beste 
kashmirull.

Skjerf kr. 500. Farger: Grå, lys grå, sort og 
koksgrå, lys blå, burgunder og korall.

Sjal kr. 1000. Farger: Grå, sort og koksgrå, 
lys blå, brun i naturfarger.

iCare-lue
Luen er produsert i kashmirull. Du finner 
ikke en mer behagelig lue!

Pris kr. 375. Farger: Egghvit, lys grå, lys blå, 
okergul, sennepsgrønn.

Kortholder i skinn
Nico Widerberg, har designet 
en helt spesiell iCare-
kortholder/lommebok 
i skinn og silke. Plass 
til 12 kort og rom 
for sedler.

Pris kr. 400. 
Fås i brunt og svart.

Te-skrin fra Rakura
Skrin i tre med 
grønn og sort 
organisk te fra 
Rakura i varierte 
smaker. Produsert 
i Himalaya med 
fokus på bærekraft, 
rettferdig handel og topp kvalitet. 

Skrin med 30 poser kr. 150.
Skrin med 60 poser kr. 200.

Bestille:
E-post: icare@blindeforbundet.no 
Telefon: 70 04 55 44 (man-fre kl. 8-15)
Prisene er inklusive mva.
Tilbudet gjelder så langt lageret rekker.

Julegavene som betyr noe
iCare – vi hjelper svaksynte og blinde i Asia og Afrika. 

mailto:icare@blindeforbundet.no
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Julegavene som betyr noe

Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan 

vi kan hjelpe deg med BPA. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

Pardeep Rai til minne
I oktober, så alt for tidlig, mistet vi dessverre  
Pardeep Rai, et kjært medlem i Blinde-
forbundet. Han var aktiv, energisk og full 
av stå-på-vilje. Pardeep var opprinnelig fra 
India, hadde norsk statsborgerskap, og ble 
dessverre ikke mer enn 69 år gammel.

Han var en av de ti medlemmene som i sin 
tid grunnla innvandrergruppa. Uten hans 
engasjement hadde dette aldri blitt noe av. 
Gruppen tilhører Norges Blindeforbund og 
har vokst seg stor og sterk fra ti medlemmer 
i starten, til nå og ha med seg 210 blinde og 
svaksynte medlemmer representert fra 25 
land, og som snakker 35 forskjellige språk.
Pardeep Rai ledet innvandrergruppa fra 
starten i 2004 som styreleder, samt at han 
var nesteleder i en periode på ca. ti år.

Han var glødende opptatt av at blinde og 
svaksynte skulle ha det bra, og engasjerte 
seg på flere områder i Blindeforbundet. Han 
var engasjert i Oslo, var med på flere kurs og 
turer, og han besøkte både Hurdal syn- og 
mestringssenter og de andre sentrene mye. 

Jeg håper hans familie og kjære har tålmo-
dighet i sorgen, og at de kan glede seg over 
hva han har betydd for svaksynte og blinde.

På vegne av alle dine venner – tusen takk 
for all innsats.

Amera Shamoon 

mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no
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Søk et legat 
for økonomisk avlastning

Både privatpersoner, klubber, lokallag, 
fylkeslag og våre syn- og mestringssentre 
kan søke. Det kan søkes om midler til det 
som ikke dekkes av andre støtteordninger 
eller via det offentlige. Det vektlegges reelt 
behov og/eller en vanskelig livssituasjon, 
og at søker selv ikke har midler til å dekke 
det man søker om penger til. 

Du kan søke om støtte fra følgende legater:

Utdannings- og opplæringslegatet 
Dette er landsdekkende for synshemmede 
som har konkrete behov i forbindelse med 
utdanning, opplæring og rehabilitering. Det 
omfatter også mer kortvarige opplærings- 
og utviklingstiltak.

Norges Blindeforbunds legat 
for barne- og ungdomsarbeid
Skal yte støtte til barne- og ungdomsarbeid 
i regi av Norges Blindeforbund med særlig 
vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede 
barn og unge i fritiden, til samlinger og lei-
rer for barna og tiltak med sikte på å frem-
me synshemmede barns og unges likestil-
ling i samfunnet.

Legat for hjelp til selvhjelp 
Landsdekkende for synshemmede som har 
konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til 
selvhjelp. 

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat 
For synshemmede i Akershus og Telemark 
som har konkrete behov ut i fra prinsippet 
hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- 
og utdanningstiltak. 

Vestlandets Felleslegat 
For synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, 
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal som har konkrete behov ut i fra 
prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til 
undervisning og opplæring. 

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat 
Tilgodeser synshemmede i Finnmark. 

Norges Blindeforbunds legat 
for førerhundarbeid 
Yter støtte til Norges Blindeforbunds 
arbeid med avl, oppdrett og trening av 
førerhunder. Støtte kan også gis til tiltak 
for å opprettholde og/eller videreutvikle 
førerhunders bruksegenskaper etter 
utlevering til blinde brukere.

Nytt fra i år er at det er utarbeidet et 
standardisert søknadsskjema som vi 
anbefaler deg å bruke når du søker om 
støtte fra Blindeforbundets legater. 
Søknadsskjema finner du nettsidene. 
https://www.blindeforbundet.no/
tilbud-kurs-og-arrangementer/lega-
ter-fra-blindeforbundet

Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til anskaffelser? Det kan 
være utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar. Til 
utdannings- og opplæringsformål kan det også gis støtte, det samme til 
reise, ferieopphold eller ledsagning. Da kan du søke om økonomisk støtte fra 
legatene som Blindeforbundet administrerer.

https://www.blindeforbundet.no/
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Har du ikke datamaskin, eller synes det 
er vanskelig å bruke internett kan du ta 
kontakt med Ann-Irene Dæhlin i 
Blindeforbundet på telefon 23 21 50 27 eller 
e-post aid@blindeforbundet.no, så finner 
vi en løsning slik at du får søkt på legat-
midler fra Blindeforbundet.

Det bes om at det ikke sendes likelydende 
søknader til flere av våre legater. 
Saksbehandler vil fremme søknaden 
til riktig legat, dersom det er nødvendig.

Klubber, lokallag og fylkeslag som søker 
må legge ved siste reviderte regnskap eller 
godkjente regnskapsrapport.

Kvittering som viser riktig bruk for 
tidligere tildelte midler må være levert 
inn før søknadsfristen.

Eventuelle spørsmål stilles til
Ann-Irene Dæhlin i Blindeforbundet 
på telefon 23 21 50 27 eller 
e-post aid@blindeforbundet.no.

Søknadsfrist 1. mars 2021.

Søknadsskjema med vedlegg sendes til 
legat@blindeforbundet.no, eller til 
Norges Blindeforbund, 
v/ Ann-Irene Dæhlin, 
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Merk konvolutten med legatets navn. 

Søknader som blir sendt til andre 
adresser enn den som er oppgitt her 
vil ikke bli behandlet.

Gleden over den
gode hverdagen

Mennesker med et langvarig assistansebehov har 

rett til å være sjef i eget liv. Vi i Stendi Assistanse 

brenner for å levere tilpasset og smidig BPA.

Ring BPA-telefonen 974 80 800

Våre rådgivere kan svare på spørsmål om BPA 

24 timer i døgnet, 365 dager i året. 

BPA = frihet +
selvstendighet

mailto:aid@blindeforbundet.no
mailto:aid@blindeforbundet.no
mailto:legat@blindeforbundet.no


28

Norges Blindeforbunds kurstilbud  
1. kvartal 2021

Vi har lært masse og har fra gjenåpningen 
av samfunnet i mai/juni gjennomført 
rehabilitering med gode smittevernrutiner 
og disse vil videreføres i 2021. Videre har 
vi tilbudt deler av kursene som fjernunder-
visning, og dette vil vi både fortsette med 
og videreutvikle. 

Vi vil til enhver tid følge rådene fra 
Folkehelseinstituttet, helsemyndighetene 

2020 ga oss alle utfordringer vi ikke var forberedt på. 
Ved inngangen til 2021 vet vi veldig mye mer, samtidig 
som vi må planlegge for et år med en noe annerledes 
start enn vi alle kunne ønske oss.

og lokale smitteverntiltak. Det skal være 
og er trygt å komme på rehabilitering, vi 
sørger for at du er trygg hos oss. Vi tar 
vare på hverandre. Velkommen til trygg 
og målrettet rehabilitering – i et år hvor 
vi sammen tar fatt på veien til et mer 
normalt samfunn igjen!

Ingeborg Lønneberg, rehabiliteringsleder
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Rehabiliteringskurs:

Evenes syn- og mestringssenter
06.01.-11.01. IKT og hjelpemidler
12.01.-25.01. 1. Påbyggingskurs
22.02.-27.02. Temakurs familie. 13-18 år
02.03.-05.03. Introkurs
08.03.-21.03. Grunnkurs

Solvik syn- og mestringssenter
14.01.-17.01. Introduksjonskurs
18.01.-29.01. 1. Påbyggingskurs
08.02.-19.02. 1. Påbyggingskurs syn/hørsel
22.02 - 26.02. IKT
01.03.-12.03. Grunnkurs
22.03.-26.03. IKT

Hurdal syn- og mestringssenter
11.01.-15.01. Hjernerelaterte synsvansker. 

Start
11.01.-22.01. 1. Påbyggingskurs
18.01.-29.01. Påbyggingskurs yrkesaktiv 

alder
21.01.-24.01. Intro yrkesaktiv alder
25.01.-05.02. Grunnkurs
01.02.-12.02. Hjernerelaterte synsvansker. 

Påbyggingskurs
04.02.-07.02. Introkurs
08.02.-12.02. Påbyggingskurs yrkesaktiv 

alder
15.02.-19.02. IKT og hjelpemidler 
15.02.-19.02. Livsmestring
15.02.-26.02. Hjernerelaterte synsvansker. 

Start lang
18.02.-21.02. Introkurs
01.03.-05.03. Påbyggingskurs yrkesaktiv 

alder
01.03.-12.03. Hjernerelaterte synsvansker. 

Påbyggingskurs
04.03.-07.03. Karriereverksted
08.03.-12.03. IKT og hjelpemidler
15.03.-19.03. Mobilitet og orientering
15.03.-26.03. 2. Påbyggingskurs
22.03.-26.03. Kartlegging yrkesaktiv alder
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Ta kontakt – vi er her for deg!
 
Østlandet/Sentraladministrasjonen
Tlf. 23 21 50 00 
rehab.oslo@blindeforbundet.no
 
Vestlandet
Tlf. 55 33 69 55 
rehab.bergen@blindeforbundet.no
 
Midt-Norge
Tlf. 73 80 01 50 
rehab.trondelag@blindeforbundet.no
 
Nord-Norge/Evenes
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no
 
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)
Tlf. 23 21 50 00
bua@blindeforbundet.no
 
Førerhundskolen
Tlf. 23 21 50 00 
forerhund@blindeforbundet.no
 
Hønen gård bo- og mestringssenter
Tlf. 32 18 13 70 
hg@blindeforbundet.no
 
Hurdal syn- og mestringssenter
Tlf. 63 98 80 00 
rehab.hurdal@blindeforbundet.no
 
Solvik syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70/71 
booking.solvik@blindeforbundet.no
 
Evenes syn- og mestringssenter
Tlf. 76 98 48 30 
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Habiliteringskurs:

Evenes syn- og mestringssenter
09.02.-21.02. Mestringslykke
22.03.-26.03. Vinterfiske
26.03.-29.03. NBfU

Solvik syn- og mestringssenter
29.01-31.01. NBFU Temahelg
01.02.-07.02. Mestringslykke (Svømming, 

håndarbeid, matlaging)
19.02.-21.02. Trimhelg 
26.02.-28.02. Haptisk kommunikasjon
15.03.-21.03. Kulturuke
29.03.-06.04. Påskerekreasjon

Hurdal syn- og mestringssenter
08.01.-10.01. Anahata yoga
11.01.-15.01. Anahata yoga
11.01.-15.01. Punktopplæring
01.02.-05.02. Punktopplæring
08.02.-12.02. Ski uka 1
15.02.-19.02. Kunst og håndverk
15.02.-19.02. Ski uka 2
01.03.-05.03. Punktopplæring
12.03.-14.03. Aktivitetshelg
15.03.-19.03. Punktopplæring
26.03. -06.04. Påskeaktivitet

Det tas forbehold om endringer og evt. avlysninger av de ulike kursene.

mailto:rehab.oslo@blindeforbundet.no
mailto:rehab.bergen@blindeforbundet.no
mailto:rehab.trondelag@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
mailto:bua@blindeforbundet.no
mailto:forerhund@blindeforbundet.no
mailto:hg@blindeforbundet.no
mailto:rehab.hurdal@blindeforbundet.no
mailto:booking.solvik@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
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Kjenner du noen?

Synspunkt – Utgivelsesplan 2021

Voksen dame på 40 år ønsker støtte-
kontakt åtte timer i uken, med fokus på 
fysisk aktivitet og ledsaging. Jeg bor i 
Oslo. Jeg er ei omgjengelig og blid dame 
det er lett å omgås.

 
 
Det er de små øyeblikkene som 
gjelder og som gjør oss til en 
familie. Søndagstur i akebakken, 
fotballtuneringer og eventyrstund ved 
leggetid. Uten personlig assistanse 
ville dette ikke vært mulig.

Ulobas BPA handler om at det er 
du som bestemmer hvem som skal 
assistere deg, hva assistansen skal 
gjøre, hvor og når assistansen skal 
finne sted.

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!

Nr. 1
Materiellfrist torsdag 28. januar.
Utgivelse mandag 22. februar.

Nr. 2
Materiellfrist torsdag 11. mars.
Utgivelse mandag 12. april.

Nr. 3
Materiellfrist torsdag 20. mai.
Utgivelse mandag 14. juni.

Nr. 4
Materiellfrist torsdag 29. juli.
Utgivelse mandag 23. august.

Nr. 5
Materiellfrist torsdag 7. oktober. 
Utgivelse mandag 1. november.

Nr. 6
Materiellfrist torsdag 18. november.
Utgivelse mandag 13. desember.

Håper du som medlem har et nettverk 
hvor det er noen som kan assistere meg 
og være interessert.

Selina Arjuna, tlf. 996 86 817

http://www.uloba.no
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Fartsfylt drømmedag 
i skjærgården 
Tekst: Inger Aanesland | Foto: Beate Beckstrøm og Ingvild Bye

Fartsfylt til vanns: Harald Tobiassen i «Hos 
Oss - Fiskebrygga Lillesand AS» hadde med 
seg ungdomsgjengen ut på fartsfylte eventyr.

Sommerleir-tilbudet for synshemmede barn 
og unge ble i år avlyst som følge av korona. 
Blindeforbundet har fra i sommer og utover 
høsten arrangert drømmedager lokalt for alle 
under 26 år. 

– Jeg er så glad for at Blindeforbundet får 
arrangert noe for oss unge som en liten 
kompensasjon for sommerleir. Jeg fikk 
endelig møte bestevennene mine igjen og 
sammen hadde vi det dødsgøy på havrafting, 
forteller deltaker Silje Solvang.

I Aust-Agder arrangerte de havrafting, 
en actionfylt båttur hvor en drar ut og 
jakter på bølger. Tidligere i år har det vært 
dyreparkbesøk, Tusenfryd-besøk og andre 
sammenkomster over det ganske land. Det 
er barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
har gitt midler til gjennomføring av lokale 
«drømmedager for synshemmede». 

Dødsgøy på drømmedag: Silje Solvang var en 
av ungdommen som deltok på havrafting, og 
hun var så glad for tilbudet.

I strålende høstvær en oktoberlørdag var 
synshemmede ungdommer fra Førde, Tromsø, 
Notodden og Arendal klare for havrafting. 
Norges Blindeforbund Aust-Agder hadde tatt 
initiativet til drømmedagen, hvor man fikk 
kjenne på fart, spenning og oppleve fantastisk 
skjærgårdsidyll.




