Fjellopplevelser for mennesker med medfødt døvblindhet

Foreldreforeningen arrangerer i høst, i samarbeid med Johnsgård
turistsenter, en samling for døvblindfødte med familie/ledsagere. Dette
gjøres med prosjektmidler fra Anna B. Thorbjørnsens legat.
Midlene skal brukes til et felles arrangement på Johnsgård Turistsenter i
Sømådalen. Samlingen vil foregå i uke 40. Det er imidlertid anledning til å søke
om tilskudd til lokale tiltak andre steder dersom man kan gi døvblindfødte
fjellopplevelser gjennom lignende arrangement. Disse lokale tiltakene kan enten
utarbeides i bofellesskap, eller på skoler. Det må påregnes en egenandel.
De som er interessert i å delta i Sømådalen, eller ønsker å søke lokale tiltak gir
tilbakemelding til foreldreforeningen på info@ffdb.no ved Torill innen 30. juni.
Johnsgård Turistsenter er valgt som felles samlingssted fordi vertskapet Grete og
Jan Ole, har lang erfaring i å arrangere tilrettelagte samlinger for gruppen
døvblinde. Johnsgård er dessuten et utmerket utgangspunkt for å oppleve fjellet
om høsten, med sin beliggenhet ved foten av Gloføken.
I oktober 2003 gjennomførte Foreldreforeningen et tilsvarende arrangement.
Ved denne samlingen deltok det 10 døvblinde i alderen 6 – 25 år. Alle
deltakerne med sine kontaktpersoner/støttekontakter eller familie var innlosjert i
hytter på Johnsgård. Oppholdet inneholdt mange og varierte aktiviteter, som var
godt tilrettelagt også for de som var rullestolbrukere. Årets samling vil ha mange
av de samme flotte tilbudene, og den samme gode tilrettelegging noe som er en
avgjørende faktor for deltagelse hvor et handikap ellers ville vært en hindring.
Som sist vil hver dag starte med felles
frokost og matpakkesmøring i kafeen. På
ettermiddagene vil det bli tilbud om kaffe,
kakao eller saft med boller eller kaker i
grillhuset ved bryggen. Middagen serveres
samme sted så sant været tillater det. Dette
gir deltagerne mulighet for hele tiden å være
i kontakt med hverandre. Ved middagen er
det mulighet til å komme med ønsker om
eller forslag til aktiviteter.

Fra grillhuset - Naturskulptur- uken for døvblindfødte (2005)

Det er mulig å velge mellom blant
annet kanopadling/båttur på
langsjøen, bading i stamp, badstue
eller tur på fjellet med
terrengmotorsykkel for de som har
behov for transport, hele eller deler
av veien.

Badestampen undersøkes av deltagere på Naturskulptur- uken for døvblindfødte (2005)

Turistsenteret har mange kanoer som
står til deltagernes disposisjon, og
kanskje kommer Jan Ole til å kjøre
motorbåt med de som har lyst på en
kveldstur uten å måtte bruke egen
muskelkraft. Hele uken vil det vil bli
muligheten for å benytte badestampen
som står på bryggen.

Garnfiske på Langsjøen

Et sted som pleier å bli flittig brukt
er Døvblindeparken. Parken er
bygd opp over flere år av døvblinde
deltagere på naturskulpturuken.
Stedet inneholder blant annet
skulpturer i stein og tre.

Her vil det bli mulighet for å nyte
kaffe eller saft, slappe av eller være
med på lompebaking over bål.
Stedet benyttes selvfølgelig også til
pølsegrilling og annet sosialt
samvær.

Er været for dårlig til at vi kan være ute å grille er Ljørbua et godt alternativ.
Den er satt opp over noen år av deltagere på Naturskulpturuken og var ferdig i
2005, så både den og saunaen er nye siden forrige samling i 2003.

I løpet av uken vil det bli arrangert felles tur til
Jotsetra, en gammel seter som ligger ca 2,5 km
innover i fjellet. Sist vi var her hadde Grete
sørget for at det ble rikelig anledning til steking
av vafler og pinnebrød. Flere av deltagerne som
var på samlingen hadde ikke prøvd å steke
pinnebrød tidligere, så denne aktiviteten ble
godt mottatt. De som har problemer med å gå
selv vil, som tidligere nevnt, bli fraktet inn med terrengmotorsykkel. Det vil nok
bli lagt opp til mange flere aktiviteter, men dette tilpasses når vi har fått oversikt
over antall deltagere. Den siste kvelden avsluttes med festmiddag i grillhuset.
Vi håper på stor deltagelse ved arrangementet, og ønsker alle velkommen til
fjells.

For mer informasjon om Johnsgård Turistsenter, veibeskrivelse og lignende, se
nettsiden www.johnsgard.no

