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Styrets hjørne
denne saken.
John Sandell,
styremedlem

Kjære medlemmer og lesere.
Nå er det jeg som har mottatt stafett
pennen til å skrivet ”Styres hjørnet” i
dette bladet.

Foreløpig vet man ikke hva utfallet ble
etter dette møte, men vi håper det blir
hvert fall to runder til innenfor denne
saken før påsken 2013. Uansett så
jobber styret med denne saken som
første – prioritering. Det kan bli aktuelt å trekke inn media, tv og andre virkemiddel for å belyse saken vår.
Nok om denne saken.

Etter sommertreffet, landsmøte og likemannskurset på Sarpsborg, har
Vi går nå mot det mørkeste måned og LSHDB avviklet sjakk-kurs på Eikholt.
snart er det jul. Etter det blir dagene
Gjennomførte likemannskurs og julelengre og lysere utover nyåret.
bord på Asker. Det ble vellykket, Under likemannskurset, var det to foreleI skrivende stund er det bart, mørkt
sere, en fra NAV, om hjelpemidler, en
og det har vært mye nedbør, regn og fra Signo døvblindsenteret, Andebu,
plussgrader her i Kristiansand. Lurer om bistand hjelp på arbeidsplassen,
egentlig på om det blir snø her i sør
studie, o.fl. Samt to innleggere av
og håper på en hvit julefeiring. Det vil medlemmer om erfaringer med hjelpejo skape en fin stemning i adventtimidlerutstyr på sin arbeidsplass. Det
den.
var engasjerende forsamling.
Litt om det som har skjedd i den siste
tiden. Noen av dere har jo fått med
den nye retningslinjen, rundskriv, om
tolk/ledsaging, datert 10.september.
Blandt annet om ikke får ledsager av
tolk i fysisk aktivitet, hobby, fritid osv.
Det har ført til mange av brukere,
medlemmer, fått avslag på disse områdene.
LSHDB styret har fått mange innspill
og klage på dette. Så styret har hatt
fokusert veldig på denne saken i hele
høst. Nylig, 22.nov. var LSHDB, FNDB,
NDF og HLF, samt noen av tolkeformildersentralene, tolkeforbundet, hatt
møte med representanter fra NAV om

Jeg vil fremheve vår kontorfullmektig,
Karin Andvig, for all den jobben hun
har utført, samt de gangene hun har
vært med på ulike møter, Det samme
vil jeg også fremheve de andre styremedlemmene som har bidratt LSHDB
på ulike plan. Det samme vil jeg takke
alle medlemmene som hadde bidratt
til LSHDB med ulike innspill, synspunkter og andre ting.
Det er mye jeg vil ha tatt med, men
det får holde denne gangen og det vil
stå en del stoff i dette bladet.
Da ønsker jeg dere en riktig god adventtid, med juleforberedelse, nyte julehøytiden. Være sammen og ta godt
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på hverandre, med din familie, dine
venner og med deg selv.

GOD JUL og et fredfullt fremgangsrik
NYTT ÅR.

På vegne av LSHDB styret ønsker jeg John Sandell
medlemmene og leserne en riktig
styremedlem

God jul og Godt nytt år ønskes dere fra LSHDB-sentralstyret:
Åshild Johansen, Kari Kristine Engan, Hege Dahlen, Bibbi
Hagerupsen, John Sandell, Harald Vik og Odd Paulsen
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”Trådløs, men ikke rådløs”
Av Kari Kristine Engan

ekspert til å forklare her i bladet hva
de ulike kommunikasjonsmidlene er.)

”Trådløs, men ikke rådløs” – en konferanse om teknologi og kommunikaEtter lunsj informerte synspedagog
sjon.
Ann Britt Johansson om veien brukeren må gå fra tverrfaglig utredning,
Dette var tittelen på Eikholts fagsemi- via utprøving av ulike hjelpemidler,
valg og til slutt opplæring. Denne pronar som ble arrangert 21. august.
Rundt 50 personer fra ulike faginstan- sessen kan ta opp til flere år! Dette
ser i Norge og Sverige samt represen- gjelder særlig hjelpemidler hvor brutanter fra brukerorganisasjonene del- kere først må lære seg punktskrift.
tok.
Frøydis Lilledalen Hauge og Allan Ettrup Hansen danset etter smektende
Det var et tettpakket program med
tangorytmer og trakk paralleller melmange forelesere, og førstemann ut
lom rollene mann og kvinne har i
var Sylfest Lomhem, kjent bl.a. fra
NRKs ”Språkteigen”. Tittel på hans
tangodansen, og rollene sjefen og de
innlegg var ”Kommunikasjon er mer ansatte har i en bedrift. Mannen er
enn språk”. Han snakket om at samta- den dominerende i tangoen på samme måte som sjefen ofte er det i bele ikke bare er lyd og ord, men
kroppsspråk, gester og mimikk. Det er driften.
bekymringsverdig at barn og unge tilbringer stadig mer tid ved datamaski- Mange av oss har vel opplevd å få linen og kommuniserer ”med hele ver- ten eller ingen oppfølging når vi får
den”. Dermed mister de den viktige
nye høreapparater. Dermed kan apparatene havne i en skuff. Dette forsøker
ansikt-til-ansikt-kommunikasjonen.
Eikholt å rette på ved å tilby oppfølLomheim avsluttet med å si at hvis
mennesker tar kontroll over datama- ging.
skinen, vil det gå godt.
I samtale med audiopedagog Bente
Deretter fortsatte Eikholts IT-sjef An- Ørbeck fortalte John Sandell om hvorders Hermansen. Han tok for seg uli- dan slik oppfølging ble lagt opp.
ke kommunikasjonsverktøy som mo- Johns hørselsfunksjon ble utrolig
mye bedre med de nye apparatene!
biltelefon, datamaskin, iPad
(lesebrett), iPhone, Skype og ulike so- ”Nå hører jeg mine egne skritt og at
siale medier som Facebook og Twit- kona mi ”bråker” på kjøkkenet!”
ter. Den teknologiske utviklingen har
gjort det mye enklere å kommunisere Fagdagen var en positiv opplevelse.
Vi må håpe at flest mulig kan dra nytte
for oss kombinert syns- og hørselshemmede. Men det kreves tilpasning av de nye hjelpemidlene og Eikholts
og opplæring for at vi skal få nytte av kompetanse.
dem. (Det kan være en god idè å få en
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Min opplevelse: Turen til Bologna
Av Inger Britt og Odd Paulsen

Da vi kom ut av terminalen, sto varmen nærmest oss ut! Tror nesten vi
Før jul 2011 fikk Porsgrunn Døves
fikk hetesjokk!! Dæven steike så
Sport invitasjon til bowlingturnering i varmt! Fikk vite at det ikke hadde regtiden 16. –18. august i Bologna i Italia. net på et par mnd! Det var jo hetebøl4 av guttene i PDS meldte seg på tur- ge og det lå mellom 35 - 40 grader
neringen, så ville kona og jeg pluss 4 tida vi var der!
andre medlemmer også melde seg på
som turister (”heiagjeng”). Så vi var
Arrangøren skaffet eget buss som vi
hele 10 personer fra Porsgrunn som kunne fraktes fra flyplassen til hotelville oppleve mer enn bare de 2 dage- let, og det samme fra hotellet til bowne som turneringen varte, så vi belinghallen. Fikk opplyst at det kostet
stemte oss å være der fra 14. - 19. au- 20 euro som v i kunne benytte av busgust.
sen under hele oppholdet. Da vi omsider fikk innkvartert rom på Grand HoDa var dagen kommet, måtte vi kjøre tel Elite som firestjernes hotell, noe vi
fra Skien klokken halv ett om natta for var fornøyd, men ikke uten koffert!
flyet går fra Gardermoen kl. 06.35 slik Når vi kommer til kjølige Norge til heat vi måtte møte opp 2 timer før flyets tebølgen, så har vi naturlig nok ikke
avgang! Vi ankommer Gardermoen
shorts, men i olabukser! Da blir det
god tid før og alle trøtte og slitne,
varmt!
men fort glemt pga spenning
(reisefeber!). Og der møtte vi 5 perso- Alle spillere og turister bodde på
ner fra Oslo Døves bowlinggruppe,
samme hotell, og vi betalte kun 2450,men de skulle fly halv time før oss.
for 2 personer dobbeltrom med frokost i 5 dager! Vi fikk utforsket gansEndelig kom vi oss av gårde med flyet ke mye i byen, og synes byen var
mot Brussel, for der skulle vi bytte fly svært koselig og gammel. Og vi har
til Bologna. Og vi hadde bare halv
vært innom noen pizzarestauranter,
time på oss i Brussel, heldigvis gikk må virkelig innrømme at pizzaene er
greit. Da vi endelig kom til Bologna,
det beste vi noensinne har smakt! Så
og skulle hente bagasjen våre, så var har vi fartet flere ganger til bowlingingen av oss som fikk bagasjen! Der hallen, og der fikk vi høre at en av
sto vi hjelpeløse som ikke kunne eng- medlemmer hos PDS gjorde sine saelsk….. Herregud!! Heldigvis fikk en
ker bra! Einar Hartveit, (også medlem
av guttene øye på en fra arrangøren
i LSHDB Telemark) scoret 1278 p i 6
som skulle hente oss til hotellet, som serier som er ny pers og kom på 14.
kunne formidle oss til flyplassansatte plass av ca 120 spillere. Noe vi fra teom bagasjen våre. Da fikk vi opplyst lemark er stolt over. De andre fra Norat bagasjen sto igjen i Brussel. Og de ge kom langt ned i lista.
kom ikke før neste dag!!!
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En dag tok kona og jeg pluss ett vennepar fra Sauda ”lokaltog” til Firenze
som brukte en og en halv time. Firenze er en ganske stor by med mange
fine bevarte gamle bygninger. Var
innom en enorm svær katolikk kirke.
Var på en restaurant og spiste verdens beste lasagne, det er noe av de
meste vidunderlige vi har smakt!
Smeltet rett og slett i munnen, man
behøver nesten ikke å ha tenner der!
Skal heller ikke glemme øl der, det
var godt øl der i varmen! Så tok vi
hurtigtoget tilbake fra Firenze til Bologna, dæven som toget suste gjennom landskapet, var nesten ikke mulig å se ut! Noen snakket om det gikk
mellom 250-300 km i timen!

re sprang ut mot hovedveien (bare
10-15 m fra der vi satt) så vi at det
kom røyk fra bak en buss kjørende
nedover mot sentrum. Det viste seg
at en av tvillingdekkene (heldigvis
innsiden) eksploderte! Vi så en guttunge sto der og strigråt slik at noen
kom til han og trøstet han.

På avslutningsfesten i bowlinghallen
kom det ca 300 personer, og der var
det satt opp lange bord med buffet.
Selvsagt var det lange køer for å hente maten, men det gikk greit gjennom. Og det smakte fortreffelig. Og
det ble delt ut premier i form av sjekker. Blant gutta vant svensken, fylte
20 år denne dag, fikk 2800 euro.
Blant jentene fikk vinneren 2100
En dag vandret vi gjennom markedet euro. Det ble holdt flere takketaler og
i sentrum i Bologna, der var det vold- gaver til arrangøren som utførte en
somt trengsel, tett med folk slik at vi flott turnering.
hadde problemer å komme gjennom!
Så var det kommet til søndagen da
Da vi omsider kom gjennom, ble vi
det var tid for hjemmereise, og flyet
enige om å gå til pizzarestaurant
lettet fra Bologna ved 12-tiden med
samme sted vi var på første dagen.
bytte i Brussel, vi var der ca 2 timer
For en velkomstmottakelse vi fikk,
og landet Gardermoen rundt 17kelnere kjente oss igjen! De ga oss
tiden. Alle syntes det var en flott tur
varm klem, som om vi var
og ønsket noen dager ekstra i Bolog”kongelige”! Etter å ha bestilt pizza
og fikk hvert vårt drikk (selvfølgelig na. Vi kunne tenkt seg en tur dit igjen
og sett mer rundt omkring.
ØL), smalt det noe så jævlig fra hovedveien, slik at trommehinnen dirret, trodde vi terrorbombe??? Kelne-

Julehilsen fra LSHDB Oslo, Akershus og Østfold
Vi ønsker alle våre medlemmer og støttemedlemmer en trivelig julefeiring
og et godt nytt år i 2013.
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Stavanger Maraton 2012
Av Aud Kristin Røstad
Arne Olav Løvik og Eirik Stangeland
løp maraton (over 42 km) i Stavanger
Maraton lørdag 1. september 2012.

Han har fullført i alle de 80 maratonkonkurranser han har stilt opp i. Han
har pr. nå løpt maraton i 33 år. Det var
i 1984 han løp på 2.34.03, som er bestetiden hans i maraton.
Også Eirik fullførte maratonløpet 1.
september i år og brukte tiden
4.34.11. Det var hans første maratonkonkurranse. Han er triathlonutøver
og har vært med i mange triathlonkonkurranser. Hans hovedmål i framtiden er Norseman Triathlon å prøve å
fullføre og å prøve å få Svart trøye i
premie.

Både Arne Olav og Eirik har Ushers
syndrom type 1. Arne Olav var uheldig i november i fjor, da han falt slik
at hans høyre lårbein ble brukket. Han
ble operert for det og lå på sykehuset
i ca. to uker.
Mange har sagt før maratonløpet at
Arne Olav aldri mer kunne løpe maraton på grunn av lårbeinsbruddet, men
han klarte likevel å fullføre maratonløpet 1. september i år. Da ble tiden
4.08.45.
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Høsttur 2012
Av Maj Lis Marman og Reidun Bjerke
(bilder)
LSHDB Oslo, Akershus og Østfold arrangerte en høsttur til Strand Fjellstue, 28. - 30. september, og vi var 10
personer som deltok på turen.
Vi var først på en lokal cafe med koselig og varm interiør, og eieren fortalte
om at det var fengsel før, og nå en
cafe. Vi ble hentet ved cafeen og ble
først kjørt til Aulestad, der Bjørnstjerne Bjørnson bodde før, men det var
stengt, så vi kikket gjennom vinduene. Så ble vi kjørt videre til Strand
Fjellstue.

Lørdag fikk vi en god norsk frokost.
Stefan fortalte oss historier om Espedalen. Vi ble kjørt i en minibuss til
Helvete (jettegrytene). Der er det
største europeiske jettegrytene, og
mange turister drar dit. Det er lagt til
rette slik at man kan gå innover kjelet
og gjennom store gryter. Den største
er over 20 m diameter og 40 m dyp.
Veldig bratt, men noen klarte å gå ned
langs dalen, smal gjennom 2 fjellvegger og så oppover og møtte følge og
støtte hverandre hele tiden. Fantastisk opplevelse!

Vakkert natur og landskap rundt fjellstuen, nydelige høstfarger var det. På
fjelltoppen var det litt snø. Vi fikk innkvartert oss på rommene, ulike størrelser, og rommene var koselige, men
gamle.
Så fikk vi 6-7 retters thai - middag, 0 2,5 graders nivå fra svakt til sterkt,
dessert og kaffe. Vertinnen er fra
Thailand og bruker mye kroppsspråk
som er lett å forstå på, og ho er gift
med den svenske mannen Stefan.

Vi fikk hjemmelagt kjøttsuppe på kafeteria og fikk diplom for å ha gått gjennom jettegrytene. Så ble vi kjørt tilbake til fjellstuen der vi fikk bløtkake
hvor Edvard hadde bursdag.
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Etterpå hadde vi hatt rebusløp på naturstien, og vi koste oss. Etterpå var
noen av oss i dampbadet som var 50
grader varmt. Det var herlig varmt.
Om kvelden fikk vi 6-7 retters thai
middag, og hadde hatt sosialt samvær med konkurranse.

Søndagen dro vi hjem til hvert og var
fornøyd med turen, for det var en
uforglemmelig opplevelse!

Norges kombinert syns– og hørselshemmede/døvblinde sjakkforening
(NSDS) ønsker lesere en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. Julehilsen på
vegne av NSDS - styret ved foreningsleder John Sandell
LSHDB Agder ønsker lesere
en riktig GOD JUL og
et GODT NYTT ÅR
Julehilsen fra leder John Sandell
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Årets sjakk-kurs 2012
Av Tormod Prytz

sliten da det hele var over. ”Elevene”
hadde også fått nok. Men kjenner jeg
Årets sjakk-kurs for syns– og hørdenne gjengen rett, så vil de ha nytt
selshemmede/døvblinde ble holdt på
kurs neste år.
Eikholt nasjonalt ressurssenter for
døvblinde 1. - 4. oktober. Arrangør
Da står det bare igjen å takke for
var LSHDB. Denne gangen deltok fire godt kameratskap og for god forpleideltakere som har hørselsrest og en ning på Eikholt.
som bruker tegnspråk.
Jeg må likevel be om at de som tenDerfor fant arrangøren det praktisk å ker å gå på sjakk-kurs tar seg tid til å
hyre to lærere, Jens Kjærgaard og
trene på brikkeflyttingen. Atfor mye
undertegnede.
tid går med til å finne hvilke felt brikkene forlater og hvilke de havner på.
Vi gjennomgikk åpningen med e4 og
Det ble ikke tid til å presentere det
d4. Det ble spilt små turneringer med
jeg hadde planlagt.
klokker og bundet åpning, slik at deltakerne fikk vise hva de kunne få ut Fredag 5. oktober ble det holdt årsav spilleåpningen.
møte i Norges kombinert syns– og
hørselshemmede/døvblindes sjakkfoDessuten gjennomgikk vi et par partirening (NSDS). Vedtektene gir hereter som blinde og døvblinde har spilt
ter døvblinde fra de nordiske landene
siden forrige kurs. Onsdag kveld ble
mulighet til å delta i foreningens norsatt av til rådslagningssjakk. De fem
gesmesterskap, men mestertittelen
elevene pluss Jens ble delt ut i to treskal fortsatt være på norske hender.
mannslag. Ett lag satt i kursrommet
Vanlige årsmøtesaker ble raskt beog det andre i datarommet.
handlet, og følgende styre ble valgt
for de neste to årene: Leder John
”Løpende fotpost” brukte trekkene
Sandell, nestleder Bedir Yiyit, styremellom lagene. For å gjøre det hele
medlem Erik Korneliussen og vara
litt mer stressende hadde vi satt av
Kari Kristine Engan.
halvannen time til hvert lag.
Torsdag gjennomgikk vi rådslagningspartiet, og jeg spilte simultan
mot fire av deltakerne.
Evalueringen skjedde torsdag kveld.
Det skal ikke nektes at jeg var godt
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Det åpne Norrlandsmesterskap i sjakk
Av John Sandell

første gang vi var der. Litt av utvalg
de hadde av sjokolader. Det var ikke
Det åpne Norrlandsmesterskap i sjakk lett å velge mellom disse sjokoladene.
for synshemmede 2012 som ble arNoe sjokolade ble det kjøpt.
rangert på hotell Åre Fjällsätra i Undersåker, Sverige, i tiden 31. juli - 3.
Under turneringen opplever man
august 2012.
spenning, nervøsitet, lange betenkningstid for neste trekk, tabbetrekk,
Det var 14 spillere, derav 9 norske
glede og skuffelse, Ja, det kom
spillere, 3 av spillere var medlemmer mange ulike følelser etter spillet slutt.
av LSHDB: Fra LSHDB var Kari Kristi- Den siste 7.runden, fredag, etter lunsj,
ne Engan, Kjell R. Johnsen og jeg var var det utlodning, mange flotte gebland de spillere, og hadde med oss vinster. Deretter var det premieutdevåre tolkere.
ling. Vinneren var Per Ivar Norum,
Bodø, 6,5 poeng.
Vi tok ”Nabotoget” fra Trondheim /
Hell ved Værnes flyplass, over StorØvrige resultater av oss tre ble:
lien til Undersåker om mandagskvel- 8. John Sandell 3,5 (21,5)
den. Der ble vi mottatt av vertskapet 10. Kari Kristine Engan 3 (19,5)
til Åre Fjellstua. Etter innsjekking og 11. Kjell R. Johnsen 3 (18,5) (21,5)
sen middag, ble det foretatt loddtrekning til parsammensetning. Det spil- Utover kvelden ble servert nydelig
les 7 runder, 2 timer betenkningstid
festmiddag. Deretter sosialt samvær i
pr. spiller, pr. parti. Turneringsleder
spillesalen. Koselig. Neste dag, lørvar Lennart Burman, Östersund.
dag, reiste vi norske spiller, med morgentoget, ”Nabotoget” til Hell, og
De tre første dagene ble rundene spil- Trondheim. Så videre til de enkelte
te etter frokost og etter middagen om hjemsted.
kvelden. Og den siste 7. og siste runde spilte den 4. dagen. Mellom lunsj
Det var et trivelig opphold, flott atmoog middag hadde spillene fri til egen sfære, trivelig vertskap og samt det
disposisjon. Hotellet ligger idyll til i
fine naturen i nærmiljøet. Fin kombipraktfull natur. Gode turmuligheter.
nasjon med turneringen og som somAndre benyttet å ta turen til Åre. Jeg merferie.
benytter å gå turer.
Vennskapskamp / landsdelskamp i
En ettermiddag lånte vi hotellets bil
sjakk 2012.
og kjørte til sentrum i Åre. Tolkene
Arrangør: Nord - Sverige.
hadde aldri vært der. Da var bland an- Gjestende lag: Trøndelag (Blindes
net på perrongens kafé og koset oss. Sjakklubb, Trondheim).
Tilbaketuren til Undersåker stakk vi
Tid: Mandag 30. juli 2012.
innom Åre sjokoladefabrikk. Det var
Spillested: Hotell Fjällsätra, Underså12

mede
Danmark "Provinsen" minus København - Syd-Norge.
Sted: På Fuglsangcentret i Fredericia,
Danmark.
Tid: 1. – 2. juni 2012.

ker, Sverige. Hvert lag stilte med 5
spillere (bord) og det ble spilt 2 runder. Betenkningstiden var 2 timer pr.
spiller pr. parti. Turneringsleder: Tormod Prytz.
Resultat første runde: Nord - Sverige
1,5 mot Trøndelag 3,5.
Resultat andre runde: Trøndelag 2,5
mot Nord-Sverige 2,5.
Sluttresultat: Nord - Sverige 4 mot
Trøndelag 6.
Fargefordeling: Arrangørene hadde
hvit i første runde, gjestene i andre.

Hvert lag stilte med 8 spillere hver, 3
av våre medlemmer var med i norske
landslaget. Kjell Reidar Johnsen, Erik
Korneliussen og John Sandell.
Resultat runde 1: ”Provinsen” 7, SydNorge 1
Resultat runde 2. ”provinsen” 5, SydNorge 3

På det trøndske lag var Kari Kristine
Engan med for første gang, som debutant.

Sluttresultat: ”Provinsen” 12, SydNorge 4.

Landsdelskamp i sjakk for synshem-

Britisk blindt ektepar utvikler tilgjengelig Smartphone
rende enheter som Samsung Galaxy
Ace 2 og Samsung Xcover. En komplett telefon kan kjøpes ny. For de som
allerede eier en Android smarttelefon
finnes det en nedlastbar versjon som
Den nye smarttelefonen Georgie er
kan kjøpes på " appshoppen" Android
den første smarttelefonen i verden
som er spesielt utviklet for synshem- Google Play. Denne applikasjonen
mede. Smarttelefonen med berørings- koster ca. 190 euro.
skjerm drives med bruk av talestyring
og tilbyr en rekke applikasjoner, som "Vi vil gjøre den digitale verden tilfor eksempel å finne steder og ruter. gjengelig for personer med nedsatt
syn. I tillegg er Georgie et nyttig hjelpemiddel til hverdagsproblemer som
Dette melder http://www.bbc.com/
news/technology-18818279. Telefonen synshemmede opplever, slik at de får
selv- tillit og blir mer selvstendig, sier
er designet av det blinde ekteparet
Roger Wilson-Hinds.
Roger og Margaret Wilson-Hinds og
den er oppkalt etter den første førerOm det kommer en norsk versjon er
hunden som Margaret Wilson-Hinds
ennå ikke kjent.
hadde.
Kilde: Visirs nieuwsbrief (Nederland)
Oversatt: Cor van der Ljicke/Helen
Hartog

Telefonen kjører på Android operativsystem fra Google og bruker eksiste13

LSHDB Buskerud - juletur til Gol
Av Åshild Johansen

rud og Telemark ???.

LSHDB Buskerud lokallags julebord
på Gol 20.-22. november 2012

På kvelden var det julebord, og der
fikk vi vårt eget rom med godt lys og
kjempegod julemat som vi selv kunne
velge.

Ved en hyggekveld på Eikholt bestemte vi oss for å ha julebord på
Pers Hotell i Gol. Dette er nå fjerde
gangen der så det viser at trives så
godt på dette hotellet. Der kan vi ha
aktiviteter så som svømming, bowling, turer etc. i og utenfor hotellet.
Og ikke å forglemme de mange små
koselige butikkene i førjulstiden.

Vi hygget oss rundt bordet med øl og
akevitt til maten. Jeg måtte dra rett fra
julemiddag og Gol da jeg måtte til et
viktig møte dagen etter. Men jeg regnet med de andre hadde det meget
hyggelig resten av kvelden og dagen
etter reiste de hjem etter frokost.

Da vi endelig kom opp til Gol tirsdag
var det en deilig lunsj som ventet på
oss. LSHDB Telemark kom også til
Pers Hotell for å være sammen med
oss, og det syns vi var meget hyggelig. Etter lunsj drog vi alle på kanefart
med to flotte hester, slede med kombinert hjul og meie, fakkel og bjeller.
Siden vi var mange så måtte ekvipasjen ta to turer. Vi kjørte forbi den flotte stavkirken i vikingparken og videre
inn i skogen der det var tent bål og
varm gløgg ventet på oss. Det var
flott stemning. Vi stod rundt bålet i
skumringen og vi ble til den flotte blåtimen kom. Det var nydelig atmosfære. På kvelden spiste vi god middag,
drikke og god underholdning.
Neste dag var det anledning til julehandel for de kjøpelystne før lunsj.
Etter lunsjen spilte vi bowling. Det var
virkelig gøy, og vi ønsket å spille mer
men det var noen andre som skulle
ha neste timen. Men hvem var det
som vant i bowlingen mellom Buske14

Med dette ønsker LSHDB Buskerud
alle
En riktig god jul
og
Godt nyttår!

Bli med i mai!
Av Berit R. Øie
10. - 12. mai 2013 samles vi som har
kombinert syns– og hørselshemming
/ døvblindhet til nye stafettløp i Oslos
gater. Holmenkollstafetten 2013 er en
stor opplevelse å være med på. Det er
alltid spennende å se om stafettpinnen i sitt eget lag gjennom hele runden frem til mål. Et stafettlag består
av 15 løpere. Starter fra Bislett, oppover mot Holmenkollen, nedover mot
Smestad, gjennom Frognerparken og
tilbake til Bislett. Da går stafettpinnen
fra hånd til hånd blant 40 tusen andre
løpere, kjempespennende! :-)
Extrastiftelsen har igjen tildelt økonomisk støtte for at 30 døvblinde kan
møtes, og DU er velkommen! Om du
kan løpe rask, kan du være med i
TURBO-gjengen, men ønsker du å ta
det rolig med joggingen eller gå, så er
du velkommen til MIX-laget. Alt er mulig! :-)

Av program så møtes vi på fredag
rundt lunsjtid, har foredrag, øver oss
og snakker om stafettløp. Lørdagen
er også noe foredrag, samt ”Vårens
vakreste eventyr” som Holmenkollstafetten kalles. Søndag hjemreise. Et
filmteam følger oss fredag og lørdag,
så smil pent! :-)
Det er svært viktig å få dokumentert
hvor viktig dette er, det å kunne møtes og ha felles fysisk aktivitet og vise
at det er mulig for oss som har nedsatt syn og hørsel til å bevege oss.
Hvis økonomien tillater det, vil det
også skje en hyggelig overraskelse
under lørdagens festmiddag.
Alder ingen hindring! I mai i år var
den yngste 15 år og den eldste tror
jeg var 71 år, så bli med!!!!!!
Påmelding skjer til prosjektleder Berit
R. Øie på mobil 46 789 248 eller epost: b-r-oie@online.no innen 1. februar 2013.

Dine reise– og oppholdsutgifter blir
dekket. Vi bor på Radisson Blu Hotel i Ønsker du tips på trening, spør Berit!
Nydalen, Oslo. Du kan velge hvem du :-)
vil ha som løpe-ledsager under stafetten, eller prosjektleder finner en til
Håper å se deg i mai! :-)
deg. Dette må du gi beskjed om! En
løpe-ledsager får dekket utgiftene av
prosjektet etter avtale med prosjektleder.
For dere som er under 18 år, kan ta
med en pårørende gratis, eller andre
kan også det, men da etter avtale med
prosjektleder! :-)
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Ønsker hjelpende hånd!
Av Berit R. Øie

Det vil også være noen småoppgaver
i forkant av arrangementet som du
kan gjøre på ditt hjemsted, men da
må du ha tilgang på data.

Til Holmenkollstafetten 2013 trenger
jeg som prosjektleder folk som kan
være med i ”sekretariatet”. Det vil si å
Ønsket krav til deg er at du har god
gi en hjelpende hånd fra fredag fortilgang på e-post og internett, kan ta i
middag 10. mai til søndag 12. mai
mot beskjeder fra meg underveis, og
2013.
like å samarbeide i team. Om du har
Slik som å ta i mot deltakere og tolker kombinert syns– og hørselshemming
er det helt fint!, og andre interesserte
ved hotellet, dele ut diverse på fredags kveld, prate med folk, og andre som kan tenke seg å være med, kan
også kontakte meg! :-)
praktiske oppgaver underveis den
helgen.
Honorar / lønn gis etter avtale.
Hvis du har praktisk innsikt som å
håndtere teleslynge, lyspanel og and- Ta kontakt med Berit på mobil: 46 789
re dippedupper under hele konferan- 248 eller e-post: b-r-oie@online.no
sen ønsker jeg deg! :-)

Info om ”nye retningslinjer”
Av Karin Andvig, daglig leder i
LSHDB
De nye retningslinjene har vært en
stor hodepine for LSHDB og alle dere
som har opplevd avslag på grunn av
dem. Ønsker derfor å skrive litt om
våre tanker rundt dem og hva som
har blitt gjort og tenkes gjøres framover.

sentrerte oss om de nye retningslinjene), skrevet klage både til arbeidsdirektoratet og arbeidsdepartementet.
Vi sammen med HLF, FNDB og NDF er
bedt om å være i referansegruppe
ang nye rundskriv på tolke området.
Vi har samarbeidet mye med FNDB og
hatt full støtte fra de andre brukerorganisasjonene (HLF og NDF). I tillegg
har det selvfølgelig vært mange telefoner og e poster både oss imellom
og til andre instanser.

LSHDB har i løpet av høsten hatt
møte med NAV (hvor arbeidsdirektoratet var representert, samt Peter
Hjort fra NAV og FNDB også var med), Vårt håp har vært å få fjernet de nye
vært på høring i arbeids og sosial ko- retningslinjene, noe vi dessverre fram
miteen på stortinget (hvor vi kun kon- til nå ikke har lykkes med.
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Peter Hjort som representerer NAV,
sier helt klart at NAV`s intensjoner i
retningslinjene IKKE er å nedprioritere oppdrag som f.eks. trening ei heller
å nedprioritere ledsaging/
beskrivelsesdelen. MEN avslag som
våre medlemmer har fått, har nettopp
henvist til de nye retningslinjene og
alle har vært i forbindelse med trening.
Styret i LSHDB ber dere alle innstendig om å sende eventuelle avslag på
tolk/ledsager med henvisning til de
nye retningslinjene til kontoret umiddelbart. Da kan vi få en oversikt over
alle avslag, vi sender dem videre
(med deres godkjennelse selvfølgelig!) til Peter Hjort, slik at han selv kan
se hvordan reglene blir tolket av tolketjenestene. Dette vil videre bli brukt
opp mot både politikere og forhåpentligvis få NAV til å se at reglene REDUSERER døvblindes rettigheter.
Referansegruppen FNDB, HLF, NDF
og oss er med i, har INGEN reel myndighet, dette ble understreket av Peter Hjort flere ganger på møte i forrige
uke, men kan likevel forhåpentligvis
gi signaler på hva vi tenker og mener.
Vi får også anledning til å gi konkrete
forslag på hvordan vi mener retningslinjene bør være skrevet. NAV nevnte
også muligheten av å slå sammen
rundskriv for hørselshemmede og
døvblinde, dette er både FNDB og
LSHDB sterkt imot. Vi mener at om
disse blir slått sammen, er det mye
større mulighet for at ledsaging og
beskrivelse blir nedprioritert!

brukerorganisasjonene var informert.
Men vi har for så vidt fått en beklagelse på at det kunne vært gjort annerledes uten at det egentlig hjelper oss så
mye. Vi kan jo håpe på at referansegruppa er en måte å prøve å gjøre
dette på en annen måte.
Våre tanker er vel at dette handler om
to ting: Det ene er ren sparing, det
andre er spekulasjon, men at det er
ideer om å få ledsager/beskrivelsesrollen ut av tolkeyrket. Jeg må understreke at dette IKKE har blitt sagt,
men alle avslag går på at det ikke er
SPRÅK kommunikasjon, og derfor
ikke behov for tolk.
Vi må stå sammen om dette, send inn
alle avslag, klag på avslag, be døvblinde-konsulentene deres hjelpe
dere med klage. Vi kan ikke gi oss,
ordlyden i de nye retningslinjene MÅ
endres, de reduserer deres rettigheter
på tolk og kan derfor redusere kvaliteten på hverdagen deres!
Så styret blir å fortsette samarbeidet
med FNDB, vurderer fortløpende kontakt med media, arbeider opp mot
NAV mht å vise hva resultatet av retningslinjene faktisk er, bedt om møte
med arbeidsdepartementet, vi prøver
å presse så mye vi kan. Men vi trenger dere, dere MÅ fortsette å bestille
tolk til alt dere trenger tolk til, og send
til oss OM dere får avslag.
Lykke til, sammen er vi sterke, dette
må vi vinne!!!

Vi har enda ikke funnet ut hvorfor dette skjedde så plutselig, uten at tolketjenestene, døvblinde-sentrene og
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Nytt tilskuddsregelverk
Av Kari Kristine Engan

mannsarbeidet fordi noen aktiviteter
gir flere poeng enn
Det er Barne-, ungdoms- og familiedi- andre.
rektoratet (Bufdir) som har utarbeidet - Ekstraarbeid med registrering og
forslag om nytt tilskuddsregelverk og dokumentasjon av aktiviteter.
sendt det ut på høring. Alle tilskuddsberettigede organisasjoner nasjonalt Tellende medlemmer
er høringsinstanser. Høringsfrist til
For å være tilskuddsberettigede, må
Bufdir er 3. desember.
organisasjonen ha minimum 250
medlemmer samt medlemmer i minst
I den forbindelse arrangerte Funkfem fylker. Medlemmer er bare de
sjonshemmedes Fellesorganisasjon som har nedsatt funksjonsevne eller
(FFO) et eget høringsmøte for meder pårørende til personer med nedsatt
lemsorganisasjonene torsdag 22. no- funksjonsevne. Det gis unntak for
vember. Fra LSHDB deltok daglig le- kravet på 250 medlemmer for organider Karin Andvig og undertegnede.
sasjoner som organiserer funksjonshemmede med en sjelden diagnose.
Det blir for omfattende å ta for seg
hele forslaget,. Jeg velger derfor å
Dette vil få konsekvenser for de orgaskrive kort om de to viktigste endnisasjonene som har støttemedlemringsforslagene som ble mest fokus
mer som ikke tilhører målgruppen,
på i FFO-møtet.
men som er tellende medlemmer ettersom det var lov til dette før 2002.
I dagens ordning sendes adskilte søk- Kommentarer: Organisasjonene har
nader på driftstilskudd, likemannsulik praksis både når det gjelder støtkurs ordinært og likemannskurs rela- temedlemmer og familiemedlemmer,
tert til utdanning og arbeid. I forslaget og dette vil kreve vedtektsendringer i
innlemmes likemannsmidler i driftstil- de ulike organisasjonene.
skuddet. Størrelsen på likemannsdelen avgjøres av likemannsvirksomhet FNDB og LSHDB er unntatt fra beder de ulike aktivitetene poengbereg- stemmelsene om 250 medlemmer.
nes. Organisasjonen må derfor være Bufdir anbefaler FNDB å beholde ordnøye med å registrere all aktivitet for ningen med fullfinansiering, mens
å få maksimal uttelling.
Bufdir har anslått at LSHDB vil komme bedre ut med den nye tilskuddDenne poengberegningen skjer året
sordningen p.g.a. den store likefør søknadsåret, og utbetalingen skjer mannsvirksomheten. Men LSHDB har
året etter søknadsåret. Dette tilsier at ikke hatt mulighet til å kontrollere
tilskuddet blir utbetalt opp til 2 år et- virkningen av forslaget.
ter gjennomført aktivitet.
Ingen organisasjon vet eksakt hvilket
Kommentarer på møtet:
tilskudd de vil motta med den nye
- Mange organisasjoner vil endre like- ordningen. Dette føles svært utrygt.
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Returadresse:
LSHDB (Landsforbundet for kombinert Syns– og Hørselshemmede/Døvblinde, Skippergata 33, 0154 Oslo

LSHDB-sentralstyre 2012 - 2014
Forbundsleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Åshild Johansen
Kari Kristine Engan
Birgit Hagerupsen
Hege Dahlen
John Sandell
Odd Paulsen
Harald Vik

LSHDBs hjemmeside: www.lshdb.no (stadig oppdatert)
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