
Søsterloge nr. 30 Alexandrine i København donerer 10.000 kroner 
 
I søsterloge nr. 30 Alexandrine var det søstrenes valg, at de midler, vi har indsamlet 
gennem det Humanitære Udvalg, skulle gå til Dansk Blindesamfunds Førerhunde, og den 
17. oktober 2019 kom så den store dag, hvor Birgitte Lilletvedt og Lene Andersen fra 
Dansk Blindesamfund sammen med førerhunden Ronja kom på besøg i Odd Fellow 
Palæet i København for at modtage vores donation, som løb op i 10.000 kroner. Samtidig 
holdt de et indlæg, hvor de fortalte om hele projektet med førerhundene. 
 
Der er nok ingen, der tvivler på, hvor svært det kan være at være blind i det moderne 
samfund, og hvor isoleret man kan blive, når det bliver utrygt at bevæge sig rundt på gader 
og stræder, hvor der især i byerne er hektisk trafik af biler, cykler og elektriske løbehjul, og 
hvor den blinde helt bogstaveligt igen og igen støder på forhindringer som vejarbejder, 
udstillede varer mv. Her kan en førerhund være med til at bryde isolationen og skabe den 
fornødne tryghed, så den blinde igen får mod på at komme ud og deltage i aktiviteter uden 
for hjemmets 4 vægge og også får mulighed for at passe et job. Gennem kommunen kan 
den blinde søge om at få et tilskud til en førerhund. Tilskuddet dækker dog langt fra den 
reelle omkostning, og resten dækkes derfor af Dansk Blindesamfund gennem privat 
indsamlede midler.  
 
Det er et stort arbejde at træne en førerhund. Det tager cirka halvandet år, før den er klar 
til at flytte hjem til den blinde og være en aktiv hjælp. Inden hunden bliver overdraget til 
brugeren, er hundene blevet certificeret, og der er blevet lavet en "test" af både brugere og 
hunde, så Dansk Blindesamfund kan have størst mulig sikkerhed for et rigtigt match 
mellem hund og bruger. Inden den endelige overdragelse afsluttes træningen med et 
kursus, hvor hund og bruger bliver trænet i at samarbejde, og et godt samarbejde er alfa 
og omega for at opnå den ønskede succes. Dette foregår på Dansk Blindesamfunds ferie- 
og kursuscenter i Fredericia, hvor der er gode faciliteter for både mennesker og hunde. 
Dog er den bane, hvor hundene kan hygge og træne forskellige aktiviteter med deres 
bruger i pauserne, ved at være lidt slidt, og vores donation vil derfor blive brugt til at 
renovere banen, så alle mennesker og hunde, der bruger centeret kan få endnu større 
fornøjelse af den. 
 

 
 

Donationen blev overrakt af formanden for det Humanitære Udvalg søster eksundermester 
Mette Bentsen, som her ses sammen med fra venstre Lene Fritzbøger Andersen, 
konsulent i Førerhundeordningen, førerhunden Ronja, Birgitte Lilletvedt, chef for 
afdelingen for Rehabilitering og Rådgivning. 

 


