Bok-overskudd blir julegave til
Blindeforbundet

Rune Almås Larsen i Sandnessjøen skrev bok om «Slagkraftige Rune», og bestemte at et eventuelt
overskudd fra boksalget skulle gå til Blindeforbundet. Regnskapet for i år viser at det blir det. Foto:
Beate Almås
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Rune Almås Larsen kan gi Blindeforbundet en julegave på
40.000 kroner.
Da Rune Almås Larsen ga ut boka om «Slagkraftige Rune» i mars,
kunngjorde han også at et eventuelt overskudd fra boksalget skulle
gå til Norges Blindeforbund. Selv har han hatt god hjelp fra
organisasjonen etter at synet hans ble sterkt svekket som en
konsekvens av hjerneslagene han skriver om i boka.

Nå i slutten av året viser regnskapstallene at han kan gi forbundet
en solid julegave.
– Hittil i år er overskuddet på 40.000 kroner, og så kommer det nok
noe mer på nyåret, så da blir det kanskje en nyttårsgave i tillegg, sier
han fornøyd.
Fikk hjelp
Ifølge Rune Almås Larsen var ikke formålet med boka å tjene penger,
og derfor gir han bort alt av overskudd.
– For meg dreide aldri dette seg om penger, men så mye mer. Jeg
ønsket livet tilbake igjen, og så på dette som et
rehabiliteringsprosjekt, forteller han, og sier han har oppnådd mye
mer enn han hadde som målsetting da han først startet på
prosjektet.
– Og mye av dette ville aldri vært mulig uten hjelpen jeg fikk ved
Hurdal syn- og mestringssenter (som drives av Norges
Blindeforbund, red.anm.). Det ville være galt å ta hele æren ved å
beholde pengene selv, og jeg er glad for at de kan komme andre til
nytte, sier han.
Foredragsholder
Ifølge Almås Larsen har han så langt solgt nesten halvparten av et
opplag på 1.500 eksemplarer, men han har ikke hele oversikten,
siden bøkene selges gjennom flere kanaler. Selv har han reist rundt
og holdt en rekke foredrag og fortalt om boka og erfaringene som
slagrammet. Å komme tilbake i arbeid, har vært et langsiktig mål.
– Og nå står jeg på terskelen til min tredje karriere, som profesjonell
foredragsholder. Det å få mitt gamle liv tilbake kan ikke måles i

kroner og øre! mener Almås Larsen, som legger til at han også har
hatt god hjelp fra folk i nettverket sitt til å selge og promotere boka.
Les også tidligere reportasje om Rune: Veien tilbake

