FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte

Medlemsinformasjon – sommerhilsen
Styret i FNDB avdeling foreldre/søsken – døvblindfødte vil med dette informere om at vår
likemannssamling med årsmøte vil finne sted på Eikholt senter for døvblinde 9 – 11.
september. Samlingens program er foreløpig ikke ferdig, men som tidligere år vil årsmøtet bli
avholdt fredag kveld. En stor del av lørdagen vil gå med til presentasjon av funnene i
prosjektet Døvblindfødtes livskvalitet, av prosjektleder Heidi Woll.
Det vil også bli en markering av at det i år er 25 år siden Foreldreforeningen for døvblinde ble
stiftet (navne endring etter fusjon med FNDB). Ytterligere informasjon og påmeldingsskjema
kommer i egen utsendelse.
Vi minner samtidig om vår likemannssamling på Johnsgård turistsenter i Sømådalen i uke 28
(10 – 17. juli). De som er interesser i å vite mer om denne samlingen kan lese rapporten fra
forrige år på vår hjemmeside. Her ligger det rapport både fra familiesamlingen og fra
samlingen for voksne søsken.
Gjennom rapporten og det vedlagte programmet får dere et innblikk i de ulike aktivitetene
gjennom uken. De som er interessert i å delta kan ta kontakt med Torill på telefon 908 91 914,
eller torillg@netcom.no. Alternativt direkte til Johnsgård Turistsenter på tlf 62 45 99 25 eller
post@johnsgard.no
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I år får vi besøk av Nina Sellæg som er prosjektleder for sansetap.no. Hun er tilknyttet
avdeling for forskning og utvikling (FOU) ved Skådalen kompetansesenter.
Hun og hennes medarbeidere skal være sammen med oss i 2 dager, og håper å kunne få
anledning til å følge noen barn/unge/voksne med medfødt døvblindhet for å gjøre videoopptak
og fotografere personene i ulike aktiviteter. Prosjektet ønsker kun å fokusere på mestring og
muligheter.
Nina Selleg håper å komme i kontakt med foreldre/foresatte som kan være interessert i å la
sine barn delta i arbeidet når det gjelder videreutvikling av nettstedet Sansetap.no. Vi gjør
oppmerksom på at det selvfølgelig kun er de som ønsker å være med på dette som vil bli
filmet eller fotografert av prosjektledelsen.
Her følger en kort informasjon om nettstedet og prosjektets ønsker:
Video og bilder til Sansetap.no
Helsedirektoratet lager et nettsted om sansetap hos barn, unge og voksne. Dette nettstedet
skal gi informasjon om syn, hørsel og kombinert sansetap til personer som selv har sansetap,
deres familier og sosiale nettverk, samt fagpersoner i kommunene. I den forbindelse ønsker
prosjektet å ta foto, gjøre videoopptak og eventuelt også intervjuer, på familiesamlingen i
Sømådalen i uke 28. Alle videoopptak skal godkjennes av de som deltar før videre bruk.

Vi ønsker dere en riktig god sommer, og håper å se dere både på Johnsgård og på Eikholt.

Med hilsen

Styret i FNDB avd. foreldre/søsken – døvblindfødte.

Vedlagt: foreløpig program for uke 28, samt informasjon om Sansetap.no
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Foreløpig program for uke 28
Dag
Søndag

Aktivitet

Mandag

Ankomst i løpet av dagen
Grillene er varme fra 1800
Info om uka gis
Hver kveld er det samling i Grillhuset
Fisketur til Avundtjønna. Fra kl. 1000

Tirsdag

Ulrikas fikhörna. Grete står klar med kaffen kl. 1400
Smøkjerning – pølsegrilling/matpakke
Oppfyring av griller i grillhuset
Fisketur for herrene
Aktivitetsdag på området til turistsentret - for alle

Onsdag

Lerdueskyting kl 1600 påmelding mandag
Opplevelsestur med overnatting

Torsdag

Fredag

Lørdag

Det er mulig å delta uten å overnatte
Hjemreise fra tur - opprydding fra overnattingstur
Fri aktivitet
Selskap i Grillhuset. Vi feirer 20 år med "Se og høruke"
Familierafting påmelding innen mandag kveld
Aldersgrense 7 år. Total varighet ca. 3,5 timer
Fri aktivitet
Badestampen reserveres til voksne søsken
Beversafari for damene
Rafting påmelding innen mandag kveld
Aldersgrense 18 år (15 år i følge med foresatte)
Siste kveld i grillhuset

møteplass

ansvarlig

grillhus

Grete/Jonas
Resepsjon Jens
Naturparken

Mathias
Jan Ole

Resepsjon Søsken
Jonas
Resepsjon Alle

grillhuset

Alle
Resepsjon Jonas
Kari
Resepsjon Jonas

Kanoer til disposisjon hele uken
Badestampen vil bli fyrt opp etter ønske fra deltageren.
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