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Ordförande har ordet

I er hand håller ni årets  
sista nummer av Kontakt  
med FSDB, och jag själv  
brukar alltid vara förtjust att 
läsa medlemstidningens jul-
nummer som brukar erbjuda 
små karameller att njuta lite  
längre av.

Den första snön kom till Stockholm 
och FSDB:s kansli med buller och 
bång den 9 november. Och det 
blev en dag värd att minnas, kol-
lektivtrafiken var helt inställd, an-
svariga för snöröjning hann inte 
få undan snön, och flera personer 
med funktionsnedsättning blev in-

Amanda Lindberg
Foto: Elin Stahre

stängda i sina hem flera dagar ef-
teråt. Det visar på att vårt samhälle 
är sårbart mot naturens nycker.

FSDB genomförde sin årliga höst-
träff för några veckor sedan i Gö-
teborg. Ett 70-tal medlemmar med 
dövblindhet deltog under helgen, 
även tolkar och assistenter fanns 
på plats, totalt blev vi ett gäng på 
ca 150 personer. Årets höstträff var 
av annorlunda karaktär än tidigare, 
med workshops som hade olika 
teman. Höstträffen blev mycket 
uppskattad av deltagarna. 

Styrelsen hade årets sista styrelse-
möte den 1 december:

LSS
FSDB har träffat Desirée Pethrus, 
utredare för LSS-utredningen som 
pågår just nu, under mötet berät-
tade vi om behoven hos personer 
med dövblindhet, att det saknas 
helhetssyn i bedömningen av LSS, 
och att kommunikation ska räknas 
som ett grundläggande behov.

Lördagen den 3 december hölls 
en landsomfattande manifestation 
”Assistans är frihet! Rädda LSS!” 
FSDB har valt att ställa sig bakom 
manifestationen, och även en de-
battartikel som finns att läsa i sin 
helhet på FSDB:s hemsida
www.fsdb.org.
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Nytt projekt
Det nya arvsfondsprojektet Bättre 
folkhälsa för personer med döv-
blindhet drar igång i januari 2017. 
FSDB har anställt en projektledare 
som heter Karen Fridriksdottir 
Jungelin. 

Kongressen
Den formella kallelsen till kongres-
sen har gått ut till alla regionala 
föreningar och sektioner. 

I januari kommer information om 
fördelningen av antalet ombud per 
regional förening och sektion att 
skickas ut.

Sista dag för att skicka in en mo-
tion till förbundsstyrelsen är den 20 
februari 2017. Du kan skicka mo-
tionen direkt till styrelsen@fsdb.org 
eller per post Styrelsen, FSDB 122 
88 Enskede.

Från kl. 15:00 kan man checka 
in på Scandic Nord i Norrköping, 
och kl. 17:00 serveras middagen i 
hotellets restaurang. Kongressen 
kommer formellt att inledas under 
fredagen kl. 19:00.

Nkcdb
FSDB är oerhört glada att Natio-
nellt kunskapscenter för dövblind-
frågor har vunnit upphandlingen av 
verksamheten. Ett stort grattis till 
er! Det nya avtalet sträcker sig sex 

år framöver. Oerhört viktigt att Nk-
cdb får fortsätta sitt betydelsefulla 
arbete.

Vita käppen med röda  
markeringar
FSDB fortsätter sin informations-
spridning om vita käppen med röda 
markeringar, bl.a. har flera utskick 
gjorts till syncentraler, hörcentraler 
och andra aktörer som jobbar med 
målgruppen.

Det är också viktigt att det finns 
personer med dövblindhet som 
använder röda markeringar på sin 
vita käpp. 

Även den europeiska dövblindor-
ganisationen, EDbU jobbar för att 
den vita käppen med röda marke-
ringar ska erkännas som symbol 
för personer med dövblindhet. 
EDbU styrelsen har skickat en skri-
velse till EU-kommissionen i ären-
det. FSDB kommer att fortsätta att 
arbeta med frågan.

Till sist vill jag önska alla läsare 
en riktigt GOD JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR! Tack för att ni har fun-
nits med och stöttat förbundets ar-
bete och deltagit i vår verksamhet 
under året. Jag hoppas också att 
ni fortsätter att stödja oss och att vi 
ses nästa år 2017!

Varma hälsningar
Er förbundsordförande
Amanda Lindberg
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Manifestationer för att rädda LSS

På Internationella funktions-
hinderdagen lördagen den 
3 december anordnades 
manifestationer på 25 platser 
från Gällivare till Malmö.  
Syftet var att visa stöd för  
LSS och personlig assistans 
och protestera mot regering-
ens åtstramningar. 

När LSS, lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, 
nu ska utredas igen är det mest 
tydliga uppdraget att spara pengar 
i personlig assistans, en reform 
som varit revolutionerande för en 
grupp människor med omfattande 
funktionsnedsättningar och stora 
behov.

FSDB med flera organisationer 
kräver:

- Nödstopp för indragna assistans-
beslut! Inga fler indragna assis-
tansbeslut innan konsekvenserna 
av de förändrade behovsbedöm-
ningarna har analyserats.

- Stärk LSS men inte på bekostnad 
av personlig assistans! Vi vägrar 
låta olika insatser och grupper stäl-
las mot varandra.

- Sluta förtala assistansreformen! 
Politiker och myndighetsföreträ-
dare måste hålla sig till bekräftade 
fakta.

Förbundsordförande Amanda Lindberg på manifestationen i Uppsala
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Jultider på kansliet
Förbundsstyrelsen vill tillsammans med medarbetarna önska alla  
God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill också informera om att kansliet kommer att vara stängt från och 
med den 23 december till och med den 8 januari.

Tyck till och få en trisslott!

Vi vill gärna veta vad just du tycker! 
Ta chansen att svara på vår fråga. 
Du som är röstberättigad medlem i 
FSDB kan vara med.

Alla som svarar på frågan får en 
trisslott. Denna gång undrar vi:

Hur ofta kan du åka på semes-
ter? Har du någon resa som du 
drömmer om att få göra?

Gör så här: Svara på frågan och 
skicka svaret till e-postadressen 
tycktill@fsdb.org senast onsda-
gen den 25 januari 2017. Man 
kan bara svara en gång per per-

son. Om du inte har e-post kan du 
skicka brev till ”Tyck till”, FSDB, 
122 88 Enskede. Glöm inte att 
skriva dina kontaktuppgifter. Tack 
på förhand!

Trissfrågan i nr 5/2016
I förra numret var frågan ”Finns det 
fördomar mot personer med döv-
blindhet? Berätta om en situation 
som du har varit med om.” Stort 
TACK till alla er som svarade!

De flesta som svarat tycker att det 
finns fördomar. Några exempel på 
svar som vi har fått in handlar om:
- Att personal i affärer  talar över 
huvudet på brukaren (dvs bara 
pratar med ledsagaren.)
- Att råka ut för dåliga attityder i 
skolan. Det kan t ex gälla ifråga-
sättande av yrkesval.
- Att bli ifrågasatt när man ansöker 
om stöd från samhället.
- Att andra inte tror att man kan 
klara av att delta i fritidsaktiviteter. 
- Att bli väldigt illa bemött i kontak-
ter med vården.
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Forskning: Hur är det att leva med en 
förälder som har dövblindhet? 

Vill du delta i forskning om hur 
det är att leva i en familj där en 
förälder har dövblindhet? Vi 
söker fler deltagare! 

Det övergripande syftet med pro-
jektet är att beskriva familjesitua-
tion, hälsa och välmående, och 
behov av stöd hos familjemedlem-
mar i familjer där en förälder har 
dövblindhet. 

Resultaten kan utgöra underlag för 
informationsmaterial till beslutsfat-
tare, habilitering, dövblindteam och 
andra familjer i samma situation.
Hur går det till? För att svara på 
frågorna i projektet så samlas ma-
terial in på olika sätt, både inter-
vjuer och enkäter. I forskargruppen 
finns en teckenspråkig forskare 
(Moa), och om man vill använda 
sig av teckenspråkstolk så löser vi 
detta.

Det material som samlas in (en-
käterna och intervjuerna) kommer 
att behandlas så att inte obehöriga 
kan ta del av dem. Deltagandet 
är frivilligt och du kan avbryta allt 
deltagande när som helst, utan att 
förklara varför. 

Är du förälder med dövblindhet, 
partner eller barn i åldern 6-18 år 
och vill delta i denna forskning? 

Vill du ha mer information om 
projektet?  Ta kontakt med: Moa 
Wahlqvist eller Agneta Anderzén-
Carlsson. Audiologiskt forsknings-
centrum, Universitetssjukhuset i 
Örebro. 

Moa 
Tel: 070-218 24 80
moa.wahlqvist@nkcdb.se
eller 

Agneta
Tel: 076-1125846 eller 019-
6023799 (sekr),
E-post: agneta.anderzen- 
karlsson@regionorebrolan.se

Forskaren Moa Wahlqvist föreläste på 
FSDB:s höstträff i Göteborg
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Dövblindas dag 2016

Varje år turas de regionala 
föreningarna om att arrang-
era och stå värd för den fina 
traditionen Dövblindas dag. I 
år låg turen hos FSDB Örebro-
Värmland som under helgen 
också passade på att fira sitt 
20-årsjubileum.

Fredagen den 9 september gick 
startskottet och hela 48 timmars 
roligheter påbörjades. För mig 
kändes det extra roligt. Jag hade 
veckan innan genomgått min fem-
tioelfte ögonoperation och såg fram 
emot en helgs miljöombyte plus att 
för första gången få delta på döv-
blindas dag. Att spendera hela 3 
timmar i en taxi på väg mot Örebro 

och Ånnaboda kan först uppfattas 
som långtråkigt. Jag hade dock tur 
och fick åka med en av de mest 
pratgladaste taxichaufförer jag 
känner. Något som alltid gör en 
resa trevligare är ju ett gott säll-
skap att socialisera med.  

Väl framme på Ånnaboda konfe-
rens blev jag lite snopen över att 
jag var ensam. Jag som hade sett 
fram emot ett kramkalas och en 
glad välkomstkommitté fick nöjt 
sätta mig i receptionen och något 
roat luta mig tillbaka för att invänta 
både mina tolkar och resten av 
gänget. Ni kanske funderar över 
vart resten av gänget, dvs övriga 
FSDB-medlemmar, tolkar och as-
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sistenter, befann sig? Jo, ett av 
helgens alla evenemang var ett 
seminarium med temat ”Ett gott 
liv på äldre dar - även om både 
syn och hörsel sviktar”. Detta hölls 
på Universitetssjukhuset i Örebro 
(USÖ) och först efteråt anlände alla 
till Ånnaboda. Jag för min del del-
tog inte på seminariet och fick till 
följd av det då göra en storslagen 
entré helt för mig själv. Till sist så 
anlände alla och med dem också 
flera som i likhet med mig inte valt 
att delta på dagens seminarium.

Efter en kvälls trevligt umgänge 
och god middag så blev det lördag 
och fler medlemmar anlände. Det 
var nämligen valfritt att antingen 
delta under hela helgen eller en-
dast någon utvald dag.

Fartigt folkrace
Lördagens program innehöll 3 
valmöjligheter på aktiviteter under 
både för- och eftermiddagen. Det 
var antingen folkrace, yoga eller 
att få uppleva naturen utan syn 
och hörsel. Jag ska ärligt säga att 
jag var tvungen att googla på vad 
folkrace var för något. Resultatet 
gjorde mig mycket förväntansfull 
och exalterad! En möjlighet att få 
prova på att köra bil! Köra rally och 
bara ha roligt! Jag slängde alla 
tankar på osäkerhet och nervositet 
överbord. Hade också extra roligt 
åt tanken på att pappa minsann 

den här gången inte kunde säga 
”en annan gång Teresia” till mig. ;) 
Vi åkte till Kumla Funktionshindra-
des MK, en motorförening som 
har satsat på att ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet att 
få prova på att få köra folkrace. 
2 styckna bilar hade ställts till vår 
grupps förfogande och vi turades 
om att tillsammans med en instruk-
tör i passagerarsätet gasa fram på 
banan. Med hjälm på huvudet och 
säkert fastspända i sätet kunde vi 
ge allt!

Båda bilarna var utrustade med 
dubbelt kommando dvs gas och 
broms för både förar- och passage-
rarplats. En av bilarna var dessut-
om också dubbelrattad vilket gjorde 
möjligheten att köra till skogs lite 
mindre riskfylld. 

Det var JÄTTEROLIGT! Trots att 
jag inte såg mer än dagsljuset ut-
anför bilrutan så kändes det ändå 
som en frihet. Under första varvet 
styrde instruktören. Han talade 
om varje kurva för mig och lät mig 
känna, med hjälp av min ratt, hur 
pass mycket han vred och svängde 
för att kunna ta kurvan. Jag var idel 
öra och under andra varvet fick jag 
köra helt själv.  Instruktören höll 
hela tiden en lätt hand på sin ratt 
för att kunna ge mig en påminnan-
de vink om åt vilket håll jag skulle 
svänga och även för att kunna 
rädda mig ifall jag var på väg helt 
åt fel håll. En helt klart superhär-
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lig start på lördagen! Varför är inte 
pappas bil dubbelrattad för? ;)

Efter lunch föll mitt aktivitetsval på 
en upplevelse i naturen utan syn 
och hörsel. Runtom Ånnabodasjön 
finns det ett asfalterat promenad-
stråk/motionsspår med skogen 
bara en armslängd bort. Vi träf-
fade vår guide, en man som ofta 
vistas ute i naturen och hade stora 
erfarenheter av tex vad som gick 
att äta och inte m.m.  Han bakade 
crossianter till oss över öppen eld 
och till det goda bakverket fick vi 
avnjuta björksav. En minst sagt 
överraskande god smakförnim-
melse. :) 

Efter det följde vi sedan motions-
spåret och stannade då och då till 

för att känna, lukta eller smaka på 
något från naturen. Mycket rogi-
vande trots lite småkyligt väder. 

Senare under kvällen firades FSDB 
Örebro-Värmlands 20-årsjubileum 
med mingel, god middag samt fina 
tal och gåvor. Inför firandet till-
strömmade flera medlemmar och 
utomstående som också deltog.  

Känn vägen
Söndagsmorgonen grydde och da-
gens tema var ”känn vägen”. 
Denna dag genomfördes en pil-
grimsvandring som efteråt avslu-
tades med pilgrimsmässa i S:t 
Nikolaikyrkan i Örebro. Vi var 8 
deltagare som tillsammans med 

Teresia Lindberg Amanda Lindberg
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tolkar och stödjande medlemmar 
samt vem som än ville, samlades 
vid Längbro kyrka för att påbörja 
vår vandring.

Just temat ”känn vägen” handlade 
om att under vandringen förnimma 
vägen vi gick med andra sinnen än 
synen och hörseln. Det kunde vara 
doften från den analkande hösten, 
känslan av vinden i håret, solen 
mot kinden eller gruset under våra 
skor. Med oss under vandringen 
fick vi också sju stycken ord som 
vi under vissa sträckor skulle foku-
sera tankarna kring. Tex vad tän-
ker jag när jag hör ordet ”frihet”? 
Att vandra fram genom parker och 
skogsområden, känna doften av 
granris och samtidigt hur vinden 
leker med min hästsvans. Det blev 
en slags avskildhet från omvärl-
den och jag kunde cirkla runt i min 
egna värld för en stund. Att jag un-

dertiden höll handen över min tolks 
hand och vid tillfällen fick en signal 
om att marken blev ojämn framför 
fötterna var inget som störde. En 
annorlunda upplevelse verkligen. 
Möjlighet att strosa fram med tan-
karna inåtvända samtidigt som alla 
intryck sköljer över en är något 
som livet sällan erbjuder annars.

Efter 3 km vandring nådde vi fram 
till vår slutdestination S:t Nikolai-
kyrkan på Stortorget i Örebro. Pil-
grimsmässan som följde var öppen 
för alla som ville delta och dit kom 
flera som inte ville eller kunde del-
ta under själva pilgrimsvandringen. 
Något som för mig kändes mycket 
roligt var att jag tidigare innan hel-
gen fått frågan ifall jag skulle vilja 
bidra till pilgrimsmässan med mitt 
nyckelharpsspelande. Jag har ald-
rig tidigare spelat nyckelharpa för 
mina medmänniskor med dövblind-

Under vandringen Känn vägen användes flera sinnen
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het och inte heller hade jag spelat 
i S:t Nikolaikyrkan. En favoritplats 
att spela på är för mig just i kyrkan. 
Akustiken är så häftig och det hörs 
verkligen att ljudet når ut till alla 
skrymslen och vrår i hela byggna-
den. Låtvalet föll på ”Mungalåten”, 
en melodi som för mig är lite av en 
symbol för vart jag kommer ifrån. 
Det kändes både roligt och stort 
på ett sätt att få bidra till helgens 
avslut och också att få stå längst 
fram och spela i en kyrka där jag 
tidigare endast fått höra andra 
framföra sin musik.

Allt som allt en upplevelserik, rolig 
och helt suverän helg att stoppa 

undan i den ”positiva lådan”. Där 
förvarar jag minnen och tankar 
som plockas fram vid tuffa stunder.
Nästa år är det Uppsala och Gäv-
leborgs tur att stå för värdskapet 
under dövblindas dag. Spännande 
att se vad den helgen kommer att 
bjuda på!

Skrivet av Teresia Lindberg
Foton: FSDB Örebro-Värmland 

Teresia spelar nyckelharpa i S:t Nikolaikyrkan
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Känn Vägen

Årets Dövblindas Dag hade tema ”Känn Vägen”. Alla  
deltagare fick en symbol i form av en vit käpp med röda 
markeringar i miniatyr, cirka 10 centimeter lång. 

Den vita käppen har både nyckelring och säkerhetsnål och 
kan användas som både nyckelring och brosch. Den har ock-
så en nyckelbricka med texten ”Känn Vägen” i både svartskrift 
och punktskrift på framsidan och FSDB:s logga på baksidan. 
Det är FSDB Örebro-Värmlands medlemmar som själva har 
gjort symbolen. 

Vill du också ha en eller flera symboler, kan du köpa den för 
30 kronor + porto. Kontakta linda@fsdb.org
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Ett gott liv på äldre dar –  
även om både syn och hörsel sviktar

Det var rubriken för fredagen 
på dövblindas dag i Örebro. 
Fokus för vårt samarbetspro-
jekt med både verksamheter 
och andra organisationer var 
äldre med kombinerad hörsel- 
och synnedsättning (KAHS).

Dagen inleddes fint av moderator 
Carina Dahl, som till vardags är 
ordförande i den nämnd i region 
Örebro län som bland annat har 
hand om både tolkfrågor och habili-
tering. Hon började med att berätta 
att hon på morgonen satt på sig 
ögonbindel och öronproppar för att 
själv uppleva dövblindhet. Det var 
verkligen inte lätt att klara av vare 
sig frukost eller andra morgonbe-
styr. Sen fortsatte hon glatt med att 
syntolkande berätta hur hon såg ut 
och vad hon hade på sig.

Kerstin Möller ersatte PeO Edberg 
som fått förhinder. Hon informerade 
om att det är kombinationen som är 
allvarlig och att vi inte ska fokusera 
för mycket på graden av hörsel- 
och synnedsättning. För att få veta 
om en äldre person har KAHS ska 
man istället fråga hur det fungerar 
i vardagen och då finns det sju 
hörsel- och sju synfrågor man kan 
ställa. Det räcker med några få Ja 
på respektive för att personen ska 
ha den allvarliga kombinationen 

som vi också ofta kallar dövblind-
het. Det finns hälsorisker som fallo-
lyckor och mycket stress. Kerstin 
avslutade med att säga att det går 
att få livskvalité.

Ingela Öhrling-Loiske syn- och hör-
selinstruktör och seniorlots Marie 
Tall berättade om vad kommunen 
kan erbjuda. Gun-Britt Lundkvist 
en äldre kvinna som föddes med 
synnedsättning och fått hörselned-
sättning på äldre dagar berättade 
livfullt om egna erfarenheter. Bland 
annat hade hon en snygg klänning 
på sig och berättade att i affären får 
hon så bra hjälp att välja klänning. 
(Sen bestämde vi att den butiken 
skulle få Dövblindas dagsymbolen). 
Ove Nilsson, ordförande i SRF i 
Örebro län, som också har hör-
selnedsättning, berättade att han 
kände igen mycket från Kerstins 
föreläsning och lade till egna erfa-
renheter. En annan som berättade 
om egna erfarenheter var Birgitta 
Tell från HRF.

En av dagens höjdpunkter var 
sjukgymnast Hans Alvborg som 
informerade om vikten av att röra 
sig och hur man enkelt kan göra 
balansövningar. Han hade med sig 
och visade på material från Myn-
digheten för samhällsskydd och 
beredskap t.ex. den lilla trevliga 
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broschyren ”Bättre balans” med 
råd om hur man enkelt kan träna 
själv (https://www.msb.se/RibData/
Filer/pdf/27623.pdf). Hans Alvborg 
arbetar både på Syncentralen och 
Audiologiska kliniken. Monica Ster-
ner som själv har KAHS berättade 
om egna erfarenheter och hon har 
också ingått i den grupp som är ute 
och går tillsammans för att få bättre 
balans.

Förutom de nämnda verksamhe-
terna har Anhörigcentrum och PRO 
ingått i samarbetsgruppen med 
FSDBÖV. Audiologiskt forsknings-
centrum ingick också och spons-
rade dagen med lokalhyra för aulan 
på regionsjukhuset. Det var många 
utställare inom både syn- och hör-
selområdet närvarande. Tyvärr lite 
trångt för dem.

Medlemmar i FSDBÖV hade själva 
bakat gluten- och laktosfritt. Två 

sorters rulltårta, chokladbollar och 
kokostoppar till kaffet som fören-
ingen bjöd alla deltagare på. 
Förmiddagens program vände sig 
till chefer, förtroendevalda och per-
sonal och eftermiddagen till perso-
ner med KAHS och deras anhöriga. 
Tyvärr var det ganska liten uppslut-
ning kanske totalt ett fyrtiotal besö-
kare och tolkelever från Västanviks 
folkhögskola. Ett uppskattat inslag 
var syntolkningen och eftermidda-
gens skrivtolkning som skedde på 
storbild.

Samarbetsgruppen har fungerat väl 
och funderar på att göra ett arrang-
emang för anhöriga under år 2017.

Kerstin Möller

Ny information om  
hörseltekniska hjälpmedel

I förra numret av tidningen 
informerade vi om att Post- 
och telestyrelsen från och 
med den 1 januari 2017 be-
slutat om ändrade radiofrek-
venser för hörselhjälpmedel. 
Beslutet påverkar äldre tidi-
gare versioner av Comfort 

Digisystem-produkter som 
måste bytas ut.

Obs! Ny information är att PTS 
har skjutit upp beslutet med ett år 
till slutet av 2017. Detta kommer 
att ge mer tid för alla som har en-
heter som behöver bytas ut.

Klas Nelfelt
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Projektet Döva tolkar och översättare
Vad har hänt under hösten 2016?

En ny grupp med 22 deltagare 
startades i augusti. 10 översät-
tare och 12 tolkar, och vi tar in 
två nya deltagare i tolkgrup-
pen under vårterminen. Dessa 
två har genomgått utbildning-
en i översättardelen. Utbild-
ningen är på distans i ett år på 
halvfart, och är på distans. 

Dagens tekniska värld ger möjlig-
heter för visuella kontakter med 
varandra under utbildningstiden. 
Deltagarna träffas genom video-
konferenstekniken Acano som ABF 
har utvecklat. En gång i månaden 
träffas deltagarna i en fysisk miljö 
på fyra olika platser: Strömbäcks 
folkhögskola, Västanviks folkhög-
skola, Mo Gårds folkhögskola i Gö-
teborg och Stockholms universitet.

I många länder finns döva tolkar 
och i länderna har man kommit 
olika långt. I Danmark har danska 
dövförbundet ett projekt inom ra-
men för Erasmus+ projekt, i sam-
verkan med Finland, Portugal och 
Tyskland. Maya och Åsa har del-

tagit i projektets seminarium om 
kartläggning av utbildning för döva 
tolkar i Europa. En första rapport 
kommer ut enligt utsago inom snar 
framtid. Ni kan få information om 
projektet genom deras hemsida 
http://www.deafinterpreters.eu/.

Arbetet med utbildningens perma-
nentande fortsätter. Vi anser att 
Myndigheten för Yrkeshögskolan 
är rätt myndighet att ansvara för 
denna utbildning i framtiden. Den 1 
december lämnade vi in en ansö-
kan till MYH och väntar på besked 
i slutet på januari, om de beviljar 
medel till utbildningen.  Projektet 
fortsätter arbetet med att ha fortlö-
pande dialog med SPSM, Arbets-
förmedlingen och folkhögskolor 
angående finansiering. 

Projektet har skapat en lista över 
verksamma döva tolkar och över-
sättare med olika kompetens och 
till olika målgrupper. Listan har 
publicerats via brev och e-post till 
landets tolkcentraler, tolkbolag, 
Migrationsverkets tolksamordnare, 
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Arbetsförmedlingen, Svenska kyr-
kan, SPSM, Specialskolor, organi-
sationer däribland FSDB och med 
flera. Det är med stor förhoppning 
att arbetsmarknaden breddas med 
döva tolkar och översättare med 
kompetens och erfarenhet inom 

teckenspråksfältet. Listan kommer 
att uppdateras och publiceras un-
der våren 2017. Du kan kontakta 
din lokalförening eller förbund för 
mer information. 

Åsa Henningsson

Projektet Kännbart

Hej alla FSDB:are! 
Var befinner sig utställningen 
nu? Vår utställning är just nu 
på Göteborgs Stadsmuseum. 
Invigningen 12:e november 
blev mycket lyckad med ca 
300 besökare. 

Besökarna fick uppleva en per-
formance med en av Kännbarts 
förstärkare Asha. Hon är en blind 
schaman och utförde tillsammans 

Vänster bild: Konstverket ”Sök” upplevs av besökare. Höger bild: Asha gör en trum-
resa och står på konstverket ”Medicinhjulet”. 

med besökarna en trumresa på 
konstverket Medicinhjulet, där alla 
fick sluta ögonen och drömma sig 
bort i takt med trumman. Därefter 
höll Torbjörn Svensson sin upp-
skattade föreläsning för en fullsatt 
hörsal!

Enkät
Under november månad har vi 
skickat ut en enkät. Alla som har 
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Under hösten har Kännbart i sam-
arbete med FSDB Stockholms 
och Gotlands län genomfört en 
studiecirkel i taktilt måleri. Ledare 
för kursen var Nadja Ekman, som 
är en av konstnärerna i Kännbart. 
Alla var väldigt nöjda med kursen. 

besökt Kännbarts konstutställning 
får svara i enkäten. Man få kryssa i 
om man har dövblindhet, har syn-
nedsättning, hörselnedsättning 
eller är döv. Även de som ser och 
hör får svara på enkäten. Vi ställer 
olika frågor om hur utställningen 
har upplevts. Vi skulle uppskatta 
väldigt mycket om Ni som besökt 
vår utställning kan besvara den. 
Din åsikt är viktig! Enkäten hittar 
du på: https://sv.surveymonkey.
com/r/5GFNBGZ

Senaste nytt om  
förstärkare
Vårt gäng med förstärkare i Öre-
bro åkte den 10 – 11 november till 
Stockholm för två inspirationsda-
gar. Besök på Moderna museet 
samt samtal med etablerade konst-
närer stod på schemat. 

De förstärkare som arbetar med 
Kännbart just nu är:
- Frida Inghamn (FSDB)
- Camilla Högberg (FSDB)
- Joel Gustavsson (är döv)
- Cecila Ramstedt (SRF)
- Asha Kowalska (är blind).

Utbildning
För tredje året i rad arrangerade 
Unga Synskadade sin uppskattade 
föreläsarutbildning, denna gång 
i Göteborg. Med på utbildningen 
var Bert Liljeholm Brännström, Cia 
Grönborg och Agneta Hummer-

hielm från FSDB. Göteborgs stads-
museum har nu uppdragit Bert och 
Agneta för att leda guidade turer på 
museet!

Studiecirkel

Anita, Elisabeth och Anette deltar i stu-
diecirkeln och skapar taktila målningar. 
Foto: Nadja Ekman

Bord med 
många känn-
bara material 
och färger. 
Mot väggen 
står taktila 
målningar av 
landskap. 
Foto: Nadja 
Ekman
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FSDB Stockholms och Gotlands 
län planerar nu att genomföra en 
fortsättning av studiecirkel i taktilt 
måleri tillsammans med Nadja i 
vår. Mer info om detta kommer från 
regionalföreningen. 

Var visas Kännbart?
Göteborgs stadsmuseum 
12 november – 19 februari

Ystads konstmuseum 
4 mars – 16 april

Sandvikens Konsthall 
29 april – 28 maj

Borås konstmuseum 
10 juni – 25 augusti

Avslutande utställning med stor fi-
nal sker i: Scenkonstmuseet Stock-
holm 7 september – 28 oktober.

Torbjörn Svensson
Torbjörns föreläsning är väldigt 
uppskattad. Han berättar ärligt om 
hur det var att få diagnos vid 28 års 
ålder – året innan körde han lastbil. 

Avskalat och ärligt, är ledord för 
hans föreläsning. Är ni intresserade 
av att Torbjörn kommer och förelä-
ser i anslutning till att Kännbart be-
söker er region? Kontakta då anna.
ojebrandt@abf.se

Vi från Kännbart vill passa på att 
önska er alla En riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År!
PS: Gilla oss på FB!
- Kännbart
- Bli även vän med Projekt Känn-
bart om du vill
Läs om hela utställningen, om kon-
sten – samt allt som händer i pro-
jektet på www.kannbart.nu

Torbjörn Svensson föreläser inför fullsatt 
hörsal.

Kontaktuppgifter?
Har FSDB rätt kontaktuppgifter till dig? Tänk på att meddela alla 
ändringar till emil@fsdb.org Tack på förhand för att du hjälper 
oss att hålla registret aktuellt.
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Vit käpp med röda markeringar?

Visa alltid extra hänsyn!  
Chansen är stor att den du 
möter har en kombinerad  
syn- och hörselnedsättning/
dövblindhet!

För att visa omgivningen att en 
person har en kombinerad syn- 
och hörselnedsättning/dövblindhet 
rekommenderar förbundet att man 
kompletterar sin vita käpp med 
röda reflexmarkeringar, mellan två 
till tre stycken per käpp. Målsätt-
ningen är att alla användare med 
dövblindhet ska kunna känna sig 
tryggare om omgivningen förstår 
vad de röda markeringarna på den 
vita käppen betyder. Förbundet 
arbetar vidare med att sprida infor-
mation om detta. 

Förbundet vill också uppmuntra att 
representanter från regionala fören-
ingar och sektioner tar upp frågan 
på de regelbundna brukarrådsträf-
far ni har med landstinget/regionen. 
Berätta gärna om den vita käppen 
med röda markeringar för alla i om-
givningen.

Det är även bra om så många som 
möjligt själva använder röda mar-
keringar på sina käppar. Detta är 
frivilligt, men samtidigt är det myck-
et viktigt att alla användare verkli-
gen syns! 

Mer information finns på www.fsdb.
org och där finns också material 
som kan laddas ner.

Vit käpp med röda markeringar? Tänk i så fall på att visa extra hänsyn!
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76 medlemmar med dövblind-
het kom till FSDB:s höstträff 
som genomfördes i Göteborg, 
Hotell Scandic Crown, sista 
helgen i oktober. Med döv-
blindtolkar var vi ca 160 perso-
ner och hotellet var fullt!

Höstträffen innehöll olika work-
shops som bland annat Lakrits-

Stig Ohlson har tidigare blivit utsedd till hedersmedlem i WFDB. 
I samband med höstträffen överlämnade Christer Nilsson ett 
diplom från WFDB till Stig. Totalt finns det tre hedersmedlemmar 
i WFDB. Det är WBU (World Blind Union) som utsågs 2001, Stig 
Ohlson (2005) och Ann Thestrup (2013). 

provning, Mat och hälsa och Stads-
vandring som var uppskattade. De 
flesta tyckte att det var roligt med 
en ny plats. Jätteroligt att så många 
av er kunde komma!

Klas Nelfelt 

Höstträffen i Göteborg
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Nordisk definition av dövblindhet
Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning, 
där kombinationen är så allvarlig att syn och hörsel har svårt 
att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför i rela-
tion till omgivningen specifika funktionshinder. 

Huvudsakliga  
konsekvenser
Dövblindhet begränsar, i varierande 
grad, möjligheten att delta i aktivi-
teter och inskränker full delaktighet 
i samhället. Socialt liv, kommunika-
tion, tillgång till information, rumslig 
orientering och förmågan att röra 
sig fritt och säkert påverkas. 

Det taktila sinnet blir viktigt för att 
kunna kompensera för kombinerad 
syn- och hörselnedsättning. 

Kommentarer
En kombination av syn- och hör-
selnedsättning
Hur allvarliga konsekvenserna av 
kombinerad syn- och hörselned-
sättning blir beror på:

• när syn- och hörselnedsättningen 
inträffar, speciellt i förhållande till 
individens kommunikativa och 
språkliga utveckling,

• syn- och hörselnedsättningens 
omfattning och karaktär,

• om syn- och hörselnedsättningen 
är medfödd eller förvärvad,

• om syn- och hörselnedsättningen 
är kombinerad med andra funk-
tionsnedsättningar,

• om syn- och hörselnedsättningen 
är stabil eller progressiv.

Dövblindhet medför specifika 
funktionshinder
Att syn och hörsel har svårt att 
kompensera för varandra innebär:
• att det mesta tar längre tid, är en-
ergidränerande och att information 
ofta blir osammanhängande,

• att behovet ökar av att använda 
sig av andra sinnesintryck (det vill 
säga taktila, kinestetiska och hap-
tiska intryck samt lukt och smak) 
vilket innebär att:

* tillgången till information på av-
stånd blir begränsad,
* man måste förlita sig på informa-
tion som finns i den nära omgiv-
ningen,
* för att skapa mening blir det nöd-
vändigt att förlita sig på minnet 
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samt att dra slutsatser utifrån ofull-
ständig information

Aktivitet och delaktighet
Dövblindhet begränsar möjligheten 
till aktiviteter och inskränker full 
delaktighet i samhället. För att den 
enskilda individen ska kunna an-
vända sin fulla kapacitet och sina 
resurser måste samhället tillhanda-
hålla specifikt stöd och service.

• Personer med dövblindhet och 
deras omgivning bör vara invol-
verade på lika villkor, men det är 
ytterst samhället som bär ansvaret 
för att göra aktiviteter tillgängliga. 
Ett tillgängligt samhälle bör minst 
omfatta:
* tillgång till kompetenta kommuni-
kationspartners,

* tillgång till dövblindtolkning, vilket 
omfattar tolkning av vad som sägs, 
syntolkning och ledsagning, 
* tillgänglig information,
* personligt stöd för att underlätta
vardagen, 
* tillgänglig fysisk omgivning,
* tillgång till teknik och hjälpmedel.

• För en person med dövblindhet 
kan kombinationen av syn- och 
hörselnedsättning innebära större 
funktionshinder i vissa aktiviteter än 
i andra. Denna variation kan bero 
på såväl miljömässiga som person-
liga faktorer.

• Specialiserad, tvärvetenskaplig 
kompetens om dövblindhet, är nöd-
vändig för att kunna erbjuda adek-
vat stöd och service. 

Ny film om Agenda 2030 och 
de Globala Målen!

MyRight har med medel från Sida gjort en kort 
informationsfilm om Agenda 2030 och de Globala 
Målen som världens ledare antog den 25 septem-
ber 2015. Filmen finns i olika versioner, bland  
annat med teckenspråk och syntolkning.

Fram till år 2030 åtar sig världens länder att leda världen 
mot en hållbar och rättvis framtid. Det gäller bland annat 
att skydda de mänskliga rättigheterna, minska miljöförstö-
relsen och värna om klimatet.

Läs mer på www.myright.se
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DBU-sidan:
Sophie Toomväli-Petersson har ordet

Hej!

Nu börjar vintern komma och det 
är dags att plocka fram advents-
saker och julpynt! :) Nu har jag 
börjat bli varm i kläderna som sty-
relseledamot och vi har fullt upp 
med att rekrytera medlemmar. Vet 
ni om några som skulle kunna vara 
medlemmar eller stödmedlemmar i 
DBU så tipsa om oss! Har ni frågor 
kan ni gärna maila oss på dbu@
dbu.nu.  

DBU har haft en regional aktivitet, 
FotaMig i Stockholm och det blev 
jättefina bilder som ni kan se på 
vår öppna Facebooksida (Dövblind 

Ungdom). På den öppna sidan kan 
ni också se den underbara filmen 
på barnens teckensång från famil-
jehelgen i Ronneby där DBU ställ-
de upp med ett gäng fantastiska 
ledare. 

Vi håller på att planera för fullt inför 
en skolturné i vår och om någon 
av er vill följa med och berätta om 
DBU så hör gärna av er. Vi håller 
också på att planera inför årsmötet 
som är 21-23 april på Scandic City 
i Linköping. Mer information om 
årsmötet kommer senare!

Styrelsen önskar er alla medlem-
mar en riktigt god jul och ett gott 
nytt år!

/Sophie Toomväli-Petersson

Sophie Toomväli-Petersson

Nordiskt ung-
domsläger 2017
Den 17-24 juli anordnar DBU 
nordiskt ungdomsläger i  
Stockholm. Lägret vänder sig till 
deltagare med dövblindhet i ål-
dern 15-35 år. Se film med  
teckenspråk eller läs mer på  
www.fsdb.org/aktuelltdbu.html. 
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På gång i FSDB
Februari
7 februari
FSDB:s förbundsstyrelse har möte 
i SRF-huset, Enskede

Mars
7 mars
FSDB:s förbundsstyrelse har möte 
i SRF-huset, Enskede

April
21-23 april
DBU:s årsmötesdagar på hotell 
Scandic City, Linköping

Maj
19 maj
FSDB:s förbundsstyrelse har möte 
på Hotell Scandic Nord, Norrköping

19-21 maj
FSDB:s kongressdagar på Hotell 
Scandic Nord, Norrköping

Juli
17-24 juli
DBU:s nordiska ungdomsläger i 
Stockholm (för deltagare 15-35 år) 

30 juli - 3 augusti
Ridläger på Sämsholms gård i 
Herrljunga. Arrangör FSDB Örebro-
Värmland  

Augusti
3-6 augusti 
DBU:s sommarweekend för med-
lemmar 7-14 år

6-11 augusti
Familjesektionens familjevecka 
(för föräldrar med dövblindhet och 
deras familjer) på Västanviks folk-
högskola, Leksand

Nytt SWISH-konto för gåvor!
Förbundet har skaffat ett SWISH-konto med nummer 1232889384. 
Alla som vill är välkomna att använda SWISH-kontot för att lämna 
frivilliga bidrag till FSDB:s verksamhet. Tack på förhand! Obs! Det 
kostar 2 kr per transaktion.
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Tips på aktiviteter:

Aktiveringskurser 2017
Aktiveringskurserna arrangeras 
av folkhögskolor i samverkan med 
SPSM (Specialpedagogiska skol-
myndigheten) och FSDB. Kurs-
katalogen finns att ladda ner från 
FSDB:s hemsida www.fsdb.org

Kontakta Emil Bejersten emil@
fsdb.org om du vill beställa katalo-
gen och få den hemskickad.

Kurser i början av året 
januari - april

V 5 30 januari - 3 februari 
Kommunikation, huvudinriktning 
data
Mullsjö
iPhone/iPad
Anmälan helst före12/12 2016
www.mullsjofolkhogskola.nu/ 
aktiveringskurs

V 6 6-10 februari
Hälsa och kommunikation 
Sundsgården
Anmälan helst före 8/1 2017
info@sundsgarden.se

V 7 13-17 februari
Kommunikation, huvudinriktning 
data
Strömbäck
Iphone/Ipad
Anmälan före 19/12 2016
www.strombacksfolkhogskola.se

V 10 6-10 mars
Kommunikation, huvudinriktning 
data
Mullsjö
iPhone/iPad
Anmälan helst före 16/1 2017  
www.mullsjofolkhogskola.nu/ 
aktiveringskurs

V 12 20-24 mars
Kommunikation och kreativitet
Sundsgården
Anmälan helst före 19/2 2017
info@sundsgarden.se

V.14 3-7 april
Hälsa och friskvård
Mullsjö
Anmälan helst före 6/2 2017  
www.mullsjofolkhogskola.nu/ 
aktiveringskurs
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Missa inte Familjeveckan 2017

Välkommen till Västanviks 
folkhögskola i Leksand på 
Familjevecka den 6-11 augusti 
2017. Familjeveckan anordnas 
av FSDB Familjesektion för 
familjer där en eller båda för-
äldrarna har dövblindhet. 

Familjeveckan 2017 blir en höjd-
punkt med 10-årsjubileum med 
överraskningar och fylld av gemen-
skap, föreläsningar och aktiviteter 
för hela familjen.

Kostnad: Deltagaravgiften för 
vuxna medlemmar och stödjande 
medlemmar är 750 kronor. 
Deltagare som icke är medlemmar 
betalar fullt pris 4800 kr. 
Barn under 3 år deltar kostnadsfritt 
och barn 3-18 år betalar 500 kro-
nor. Då ingår all mat, logi och resan 
dit. 

Anmälan görs senast den 30 
april 2017 till eva@fsdb.org.

Tolkbeställning gör du till ditt lands-
ting eller region i så god tid som 
möjligt.

Mer information hittar du också på 
vår facebookgrupp ”FSDB Familje-
sektion”

Vi ses i sommar!

Hälsningar Familjesektionens  
styrelse
Ordförande Pontus Degsell 
Helen Edholm
Frida Inghamn

Glada deltagare på förra årets familjevecka
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Ridläger på Sämsholms gård 2017

Nu är det återigen dags! För 
fjärde gången ordnar vi i FSDB 
Örebro-Värmland i samarbete 
med Vara Hästsportklubb ett 
ridläger för personer med döv-
blindhet.

Tid: Söndag 30 juli - torsdag 3 
augusti 2017

På lägret får du vara med om:
- Egen häst att sköta.
- Ridning i underbar natur.

- Programridning och teori.
- Möjlighet att ta ridborgarmärket.
- Bad och ev. båttur och mycket 
annat.

Sämsholms gård ligger några mil 
utanför Herrljunga i Västergötland 
och är en privatägd lägergård. Den 
är handikappanpassad och anpas-
sad för verksamhet med hästar. 
Där finns 4-bäddsrum, stora säll-
skapsytor, fina träningsmöjligheter, 
god kvalitet på mat och undervis-
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ning, ridhus 20 X 60 meter samt 
utebana och terrängbana.

Vi serverar frukost, lunch, mellan-
mål och kvällsmat.

Anmälan gör du så fort som möj-
ligt, men allra senast 30 april. 
Efter 30 april är anmälan bindande. 
Då måste du betala deltagaravgif-
ten, även om du inte kommer till 
lägret. Anmälan gör du till linda@
fsdb.org eller marita.r.peterson@
telia.com

Deltagaravgiften är:
- För ryttare som är FSDB-medlem 
inkl. hästhyra 3 500 kronor
- För ryttare som är FSDB-medlem 
med egen häst 2 500 kronor
- För assistenter/ledsagare/tolkar:  
3 800 kronor

FSDB Örebro-Värmland sponsrar  
2 750 kronor/ryttare.

Deltagaravgiften betalas till FSDB 
Örebro-Värmland, bankgiro 5859-
5042 senast 30 april. Om du inte 
har betalat 30 april, får du betala 
ytterligare 500 kronor.

Deltagarantalet är begränsat till 
max 10 deltagare.

Du betalar själv resor till/från 
Sämsholms gård.

Om du har frågor kontakta nå-
gon av oss: Linda Eriksson, 

epost linda@fsdb.org eller SMS 
0761367614. 
Marita Rantanen - Peterson, epost 
marita.r.peterson@telia.com eller 
SMS 0703484046.

När du anmäler dig vill vi veta 
följande:
- Namn
- Personnummer
- Adress
- Telefon/Mobil
- Epost
- Ridvana
- Egen häst
- Din ungefärliga vikt och längd för 
att hitta lämplig häst till dig, om du 
vill hyra häst
- Matallergi
- Antal assistenter/ledsagare/tolkar
- Fakturaadress till assistenter/led-
sagare/tolkar.

Hälsningar Marita & Linda
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Dags för WFDB:s världskonferens  
21-27 juni 2018

WFDB (World Federation 
of the Deafblind) håller sin 
världskonferens vart 4:e år 
i olika delar av världen. Den 
innehåller dels en kongress 
(WFDB General Assambly) 
på 2 dagar och dessutom He-
len Keller världskonferens 
(HKWC). 

Det är en konferens där bara per-
soner med egen erfarenhet av döv-

blindhet och som bor på olika håll 
i världen kan dela med sig av sina 
erfarenheter i form av föreläsningar 
och workshops till andra personer 
från olika länder. Konferensspråket 
är engelska och allt kommer att 
textas på storbildsskärm. Dessut-
om finns teckenspråkstolkning med 
internationella tecken. Konferensen 
är unik i sitt slag och en stor möjlig-
het för personer med dövblindhet 
att kunna lära av andras erfaren-

Svenska dövblindgruppen på världskonferensen på 
Filippinerna 2013 
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heter på sätt som är anpassat för 
målgruppen. Det finns många kon-
ferenser om dövblindhet på världs-
planet, men oftast är det föreläs-
ningar som hålls av professionella 
inom ämnet och många gånger inte 
anpassas på rätt sätt. 

Nästa världskonferens kommer att 
hållas i Spanien på Hotel Gran Bali 
**** i Benidorm, inte så långt från 
Alicante. Närmaste flygplats finns 
också i Alicante.

Tidpunkten för världskonferensen 
blir 21-27/6 2018

Programmet är inte helt färdigt 
än, men dagarna är spikade. Det 
är följande: 
- 20 juni: Ankomst och möjlighet för 
regional möten (EDbU mfl.)

- 21-22 juni: WFDB General As-
sambly (kongress). Den är framför 
allt bara för en delegat från varje 
land + en suppleant som har röst-
rätt i kongressen, men alla har möj-
lighet att närvara och lyssna, vilket 
kan vara intressant och mycket 
lärorikt. 

- 23 juni: Utflyktsdag

- 24-26 juni: Helen Keller World 
Conference - HKWC. Då är det 
mängder av intressanta föredrag 
och Workshops som man kan välja 
på.

- 27 juni: Firande av Internationella 
Dövblindas Dag och firande av vad 

Helen Keller betytt. 2018 är det 50 
år sedan hon dog. På kvällen blir 
det en Bankett-middag som avslut-
ning på världskonferensen.

- 28 juni: Avfärd. 

Priset är inte helt satt, men vi räk-
nar med en avgift på 400 Euro för 
konferensen, vilket i nuläget är 
c:a 4,060 SEK. Då är allt material, 
utflykt, välkomst- och avslutnings-
middag inräknat. Vi arbetar på att 
få en del sponsorer för personer 
med dövblindhet så avgiften kan 
bli lägre. Till det kommer hotell-
kostnaden som vi redan fått pris 
på. Det kostar 65 Euro per dag/
natt för enkelrum med helpension, 
dvs. frukost, lunch och middag. Vill 
man vara med hela tiden så blir det 
8 nätter vilket då blir 520 Euro = 

Christer Nilsson
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5,280 SEK (ungefär). Till det kom-
mer flygresa. Så räkna med c:a 
10.000 SEK totalt för boende, mat 
och konferensavgift. Till det kom-
mer flygresan och personliga utgif-
ter. 

Tips för dig som vill åka med! 
Försök att spara ca 30 kronor om 
dagen eller lägg undan 800 kronor 

Datakurs samt iPad och iPhone
Vecka 5, 30 januari - 3 februari och 

vecka 10, 6-10 mars 
Hos oss får du möjlighet att lära dig använda dina  
IT-hjälpmedel utefter dina önskemål och dina behov. 
Det spelar ingen roll om du har stor datorvana eller 
ingen alls. Det kan handla om t.ex. ordbehandling,  
e-post, hantera din mobil eller surfplatta, använda  
Facebook mm.

Alla lektioner sker individuellt där du och din lärare gemensamt 
arbetar med din dator eller mobil. 
Mellan lektionerna finns det tid till eget arbete eller friskvård.  
Anmälan v 5: senast 12 dec 2016.
Anmälan v 10: senast 16 jan 2017.
Anmäl dig till malin.karlsson.mullsjo@folkbildning.net 
efter 1/1 anmäl dig till diana.ljungstrom.mullsjo@folkbildning.net

i månaden så kommer du att ha 
pengar till alla kostnader 2018. 

Mer information kan efterhand fås 
på WFDB´s hemsida www.wfdb.eu 
och kan lämnas av: 
Christer Nilsson
e-mail: chn@telia.com 
Mobil: 0709-311 311 (säkrast SMS)
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Regionala föreningar:

FSDB Stockholms och Gotlands län: 
Festligt 30-årsjubileum

FSDB Stockholm och Gotland 
firade 30-årsjubileum lördagen 
den 15 oktober på Elfviks Herr-
gård på Lidingö strax utanför 
Stockholm. 

Nästan 40 gäster plus tolkar och 
ledsagare kom till jubileet vilket var 
väldigt roligt. Jubileet inleddes med 
en fika och därefter delades gäster-
na upp i två grupper. Den ena grup-
pen gick i väg på en Actiontipspro-
menad ute runt herrgården och den 
andra gruppen hade Chokladma-
keri där man fick tillverka sin egen 
choklad och sedan ta med sig hem 
(eller äta upp på plats). Efter dessa 
två aktiviteter bjöds det på en väl 
tilltagen och generös kakbuffé och 
frukt. Sedan fick man tid till att ha 
en liten fri stund om man ville byta 
om till festligare kläder eller bara 
ta en avkopplande stund vid den 
härliga brasan med en god drink. 
Därefter bjöds det på en underbar 
3 rättersmiddag som alla njöt av. 
Det var en mycket trevlig dag och 
kväll och alla var nöjda och belåtna 
när de åkte hem.

Ingela Jacobsson

En väl tilltagen kakbuffé 

Gästerna sitter och pratar med varandra i 
väntan på maten 
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FSDB Väst:
Höstmöte den 8 oktober 

I år hölls mötet i HRF:s lokaler 
på Kungsgatan 28 i Göteborg. 
Nu gjordes ett försök med att 
hålla mötet på en enda dag. 
Detta kan möjliggöra att flera 
kan delta och slippa vara he-
mifrån två dagar och sova 
borta.

Mötet startade med gemensam 
lunch på en närbelägen restaurang. 
Efter en kort promenad inleddes 
mötet. Vi hälsades välkomna varpå 
namnupprop följde. Deltagarna be-
stod av 19 st röstberättigade samt 
ett flertal stödjande medlemmar. 
Dessutom tolkar, tolkelever och as-
sistent.

Efter rapporterna godkändes för-
slaget till verksamhetsplan 2017 
samt förslaget till ekonomisk bud-
get 2017. Vid punkten årsmöte 
2017 hölls en omröstning där för-
slagen var en endags eller tvåda-
gars möte. Röstresultatet blev ett 
endagsmöte och styrelsen får be-
stämma platsen.

Önskemål för nästa års kulturresa 
var Öland eller Östergötland. Sty-
relsen fick mandat att bestämma.
Mötet avslutades, kaffe och kaka 
intogs och därefter redogjorde Lisa 
Hoflin Bodebeck (tidigare chef på 
dövblindteamet i Göteborg) för sitt 

nya arbete inom Social Resurs-
förvaltning med bland annat Med-
borgarkontor på teckenspråk, Syn-
instruktörer och lots för barn och 
vuxna med funktionsnedsättning.

En kort bensträckare och sedan 
berättade Ulla-Bell Thorin om de 
sju böcker hon skrivit och gett 
ut. Böckerna beskriver hennes 
upplevelser från Västanviks folk-
högskola, Förskolan hos Alma 
Abrahamsson, Vänerskolan och 
Fortsättningskolan för döva flickor i 
Växjö. Tillbakablickar på sitt liv och 
uppväxt. En åttonde bok är i stort 
sett klar och hon har funderingar 
till en nionde. Böckerna finns även 
som ljudböcker. 

Efter denna information avslutades 
dagen med en god ostbricka och 
mingel.

Lennart Johansson 
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Julhälsningar

En riktigt härlig jul och ett gott 
nytt år till alla aktiva och stöd-
jande medlemmar!
Önskar Eva Fridh

God Jul och Gott Nytt År
Önskar styrelsen i FSDB Öst

God Jul och Gott Nytt År
Önskar styrelsen och kansliet i 
FSDB Skåne 

Vi på Mullsjö folkhögskola vill tacka både nya och gamla deltagare 
för ett fantastiskt år. Vi önskar er alla en god jul och ett riktigt gott 
nytt år! 

Malin och nissarna passar på att önska Diana varmt välkommen 
tillbaka från föräldraledigheten fr.o.m. årsskiftet!

God jul från Mullsjö
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