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Når synet svigter
Små tips og tricks til hjælp i hverdagen kan gøre en stor forskel, fortæller Birthe Ingemann
Hasselgaard, som er frivillig i Hyggeklubben i Hjørring.
Nogen er født blinde,
andre bliver blinde eller
stærkt svagsynede i løbet
af livet. Birthe Ingemann
Hasselgaard har hele
livet været meget
nærsynet, men først da
hun var 55 år begyndte
det at blive et alvorligt
problem. Mange års
nærsynethed kombineret
med grå stær, som ikke
kan behandles, gjorde at
hun som 57-årig kom på
førtidspension.
Jeg er først uddannet kok
og siden social- og
sundhedsassistent, og
havde håbet, at jeg
kunne arbejde indtil
efterlønsalderen, men det gik ikke. Det var en svær omstilling, hvor jeg heldigvis fik god
hjælp fra FOA. Og jeg vil råde andre til også at have en bisidder med, for det er svært, når
der sker så stor en omvæltning i livet, fortæller Birthe Ingemann Hasselgaard og tilføjer:
ja, ja, så er det heller ikke værre, man dør jo ikke af det!
Da hun stoppede i jobbet, blev der tid til at være med i Dansk Blindesamfunds Hyggeklub i
Hjørring, hvor hun sammen med Magnus Olsen står for det praktiske, når der inviteres til
arrangementer. Omkring 20 mennesker mødes en mandag om måneden, og programmet
for efteråret er klar. Første arrangement er mandag 14. september kl. 13.30 – 16.00, hvor
Birthe Sønderskov, som selv er blind, spiller og synger sammen med sin mand. Der bliver
også serveret kaffe og brød.
Læs videre på næste side…
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De fleste af os er +60 år. Men alle blinde og svagsynede er velkomne, og man må
selvfølgelig gerne komme sammen med en ledsager. Desuden kan man få kørsel tur/retur
til arrangementet for 60 kr. Det skal bare aftales ved tilmeldingen. Det er min makker
Magnus, som arrangerer det. Vores mandags-arrangementer holdes i Forsamlingsbygningen i Østergade 9 i Hjørring. Det er et stort hus, og når man først kender det, finder
man ud af, at der også er andre gode tilbud. Her inviterer mange forskellige foreninger til
aktiviteter, og det er også muligt at spise i caféen. Vi bestiller forplejning i caféen til vores
arrangementer til meget rimelige priser. Og det er i øvrigt den eneste udgift for deltagerne
ved vores arrangementer, fortæller Birthe Ingemann Hasselgaard.
For at deltage i arrangementerne skal man være medlem af Dansk Blindesamfund. Prisen
er 250 kr. om året, og for de penge får man også mange andre gode tilbud. På Dansk
Blindesamfunds hjemmeside kan man blandt andet læse følgende:
Som medlem kan du benytte dig af vores mange attraktive medlemstilbud, herunder
tilskud til ophold på Fuglsangcentret, målrettede kurser og træningsforløb, førerhundeordning samt konsulentordning til alle, der har brug for hjemmebesøg, hjælp til
ansøgninger om hjælpemidler og bisiddere. Du kan læse om foreningens tilbud i
medlemsbladet, der udkommer hver tredje uge.
Gode tilbud og oplevelser er med til at gøre livet godt, siger Birthe Ingemann Hasselgaard
inden hun skal videre og går glad ud i solen. Ønsker du at være med i Hyggeklubben i
Hjørring, er du velkommen til at kontakte hende på tlf. 22 40 28 79.
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Vil du vide mere om muligheder i den
frivillige sociale verden, kan du kontakte
Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i
Hjørring, hvor åbningstiden er:
tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
Du er også velkommen til at ringe til
koordinator Mette Jakobsen
på tlf. 24 26 40 70

