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Så skal et nyt nyhedsbrev afsted og hver gang tænker man, hold da op hvor 
har vi gang i mange ting. Det er dejligt med al den positive respons vi får på 
vores forskellige platforme. Dejligt at der er flere og flere der følger os, det 
er vi rigtige glade for. MEN nu er grundlaget for foreningen på plads, og vi vil 
gerne udvikle foreningen til noget større og mere indflydelsesrigt. Derfor har 
foreningen i den grad behov for at flere tager det aktive valg og melder sig 
ind i foreningen som betalende medlem. Det har vi lavet et lille indslag om 
længere nede i brevet. 
 
Som noget nyt vil vi så vidt det er muligt bringe en god historie fra det 
virkelige liv i nyhedsbrevet. Historierne samler vi på vores hjemmeside, så 
nytilkomne altid kan finde historier fra det virkelige liv på godt og ondt. Her 
kommer I ind i billedet. Vi opfordrer jer på det kraftigste til at bidrage med 
stort eller småt fra jeres dagligdag. Det er vigtigt at vi kan støtte, rådgive, 
opmuntre og informere hinanden om små eller store udfordringer i et liv med 
nedsat syn.  Historierne kan være fra alle, der ønsker at bidrage til gavn for 
fællesskabet.   
 
I kan læse om følgende i dette nummer    
 

 ”Gi’ en arm” i Aarhus 

 Hvorfor Nedsatsyn.dk? 

 Reklamer fra ”Firmamedlemmer” 

 ”Bland dig prisen”  

 Nedsatsyn.dk på Christiansborg 

 NEDSATSYN2018 

 Kommende udsendelser 

 Lokal afdeling i Odense  

 Nyt legitimationskort 

 Udfordring til mig selv 

 Ny bog om livet med en øjensygdom  
 
”Gi’ en arm”  

Billedtekst: Høstanemone 
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Lørdag den 30. september 2017 
 
Nedsatsyn.dk & BFO Brugernes Førerhunde Ordning 
inviterer til ”Gi’ en arm” i Den Gamle By i Aarhus. 
Arrangementet er åbent for alle, er du medlem af Nedsatsyn.dk eller BFO 
Brugernes Førerhunde Ordning vil en del af deltagelsen være gratis. 
 
Program:  
Kl. 10.30 Vi mødes foran hovedindgangen til Den Gamle By, Viborgvej 2, 

Aarhus. 
Kl. 11.00 Guidet rundvisning 20 personer pr. gruppe. Vi har valgt at det er 

den nyeste del vi skal hører om, nemlig 70’er delen. 
Kl. 13.00 Frokost i det grønne, medbring egen mad eller bestil en 

madpakke (se mere længere nede) 
Kl. 14.00   Hvem er BFO og Nedsatsyn.dk 
Kl. 15.00 Nyd Den Gamle By på egen hånd 
 
Entréen til Den Gamle By er for egen regning (135 kr), der gives 
ledsagerabat (gratis entre). Vi har mulighed for, alt efter antallet af tilmeldte, 
at opnå en grupperabat. Dette vil vi give direkte besked om til alle tilmeldte, 
når tilmeldingsfristen er udløbet. 
 
Nedsatsyn.dk og BFO betaler rundvisning for foreningernes medlemmer. 
 
  
 
Mail: tilmelding@nedsatsyn.dk   
 
Skriv gerne: 

 Navn og telefonnummer samt evt. medlemsnummer  

 Antal, angiv evt. om du har ledsagekort 

 Ønsker du at bestille madpakke, pris 50 kr.  

 Tilmelding skal ske senest den 14. september 

 Deltagerpris for ikke medlemmer er 50 kr.  
 

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
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Priserne er pr. person og uden drikkevarer. 
Betaling skal ske ved tilmelding på:  
MobilePay 23366798 eller på konto 7171 1408345 Jyske Bank 
 

Velfærdsdanmark - 1970'erne 

I 70'er kvarteret er vores egen tid kommet på 

museum. Her kan du opleve hvordan velfærden og 

kvindefrigørelsen satte sit præg på den almindelige 

danskers hverdag. Det var årtiet hvor kvinderne kom 

ud på arbejdsmarkedet, dåsemad blev populært og 

børnehaverne og fremmedarbejderne gjorde deres 

indtog. 

 
 
Arrangeret af 
BFO Brugernes Førerhunde Ordning & Nedsatsyn.dk 
 
 
 
 
 

 
 

  

Billedtekst: Den gamle by 
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Hvorfor Nedsatsyn.dk? 
Foreningen er nået til et punkt, hvor nyhedsinteressen er ved at have lagt 
sig og vi har fået en plads på landkortet i synsverdenen. Det der skal til at 
ske er at foreningen skal udvikle sig og blive større. Til det har vi brug for 
dig/jer som betalende medlemmer, der skal kapital til at drive en forening. I 
det første år har der været forskellige arrangementer, som stort set har 
været gratis for medlemmerne. Det skal gerne fortsætte, men vi må også 
sætte tæring efter næring for at holde en sund økonomi. Som det ser ud lige 
nu kan vi opretholde det nuværende aktivitetsniveau, men foreningen vil 
gerne meget mere. 
Ved at flere bliver medlemmer kan foreningen vokse stille og roligt, husk på 
det er også din forening. Mange tænker måske, hvad får jeg for et alm. 
medlemskontingent. 
 
Du får:  

 Medlemskab af Danmarks eneste forening for alle med nedsat syn 

 Politisk indflydelse på nøgle punkter for os med nedsat syn 

 Nyhedsbreve 4 – 6 årlig i din indbakke 

 Årlig tilbagevendende hjælpemiddelsmesse 

 Aktiviteter af forskellig slags, her kan I også byde ind 

 Dannelse af lokale netværk, som kan støtte det sociale 

 Velfungerende hjemmeside og Facebook profil 

 Opdatering af det nyeste indenfor synshjælpemidler 

 Stor kontakt til de førende leverandører på det danske marked 

 Foreningen vil samle synsverdenen for at opnå større gennemslagskraft 

 Foreningen vil være informerende om mere eller mindre kendte 
øjensygdomme 
 
For os at se er der ingen tvivl, skynd dig ind på www.nedsatsyn.dk og find 
det medlemskab der passer dig/jer. Så kan vi sammen styrke det fælles 
arbejde for alle med nedsat syn og deres familier.    

 
 

  

http://www.nedsatsyn.dk/
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Firmamedlemmer” 
Vi har besluttet at de virksomheder der har tegnet et ”Firmamedleskab” skal  
have mulighed for at få bragt en A4 side i hvert nyhedsbrev. Det or op til den 
enkelte virksomhed at lave deres side. Reklamesiderne er placeret sidst i 
nyhedsbrevet. Vi båber at dette tiltag vil være til gavn for alle, vi håber 
selvfølgelig også at det giver endnu flere virksomheder lyst til at være 
medlem.  
 

”Bland dig prisen” 

Nedsatsyn.dk og Søren Rasmussen er indstillet til ”Bland dig prisen”. Prisen 
uddeles hvert år af Fyens Stiftstidende, prisen gives til personer, foreninger 
osv. som har gjort noget ekstraordinært til gavn for fællesskabet. 
 
Teksten nedenfor er skrevet af Fyens Stiftstidende 

Søren Rasmussen, Odense 

Søren Rasmussen er indstillet for stædigt at arbejde for 
gode forhold for svagtseende blandt andet i foreningen 
Nedsat Syn. 

Han er en af initiativtagerne bag foreningen, som gør et stort stykke frivilligt 
arbejde for at bedre forholdene for folk med nedsat syn. Foreningen 
arbejder løbende på at sætte fokus på nedsat syn, idet folk med nedsat syn 
ofte er en overset gruppe. Foreningen er også repræsenteret i arbejdet med 
tilgængelighed i forbindelse med Odense Letbane. Prisen vil kunne bruges 
til at lave flere aktiviteter lokalt og nationalt samt udbrede kendskabet til det 
at have nedsat syn.   

Nedsatsyn.dk på Christiansborg 

Onsdag den 23. august var to af bestyrelsesmedlemmerne til møde på 
Christiansborg. Det var medlemmer af Socialudvalget, som ønskede at høre 
om vore idéer og tanker om fremtidens synsverden. Et meget spændende 
og givende møde, som tog udgangspunkt i det idékatalog vi havde sendt. I 
mødet deltog også repræsentanter fra BFO. 
I næste nummer af ”Under luppen” vil der være et uddybende indlæg. 
 

http://www.fyens.dk/debat/Overset-handicap/artikel/3095547
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NEDSATSYN2018 
Næste års foredrags- og messedag vil blive afholdt i efteråret. Vi har været i 
dialog med IBOS Instituttet for blinde og svagsynede, som arrangerer en 
lignende messe målrettet fagpersoner. I år lå de to messer meget tæt på 
hinanden, hvilket ikke var særlig hensigtsmæssigt . De fleste af udstillerne 
vær nemlig begge steder. Derfor har vi besluttet at NEDSATSYN2018 skal 
foregå i efteråret, datoen er ikke på plads endnu. Men så snart vi kender 
den, bliver den offentliggjort.  
 

 
 
 
Kommende udgivelser 
Nedenfor er en oversigt over de kommende 
udsendelsesdatoer for ”Under Luppen”. Har du 
noget på hjertet, et indlæg, en kommentar eller 
noget helt andet. Så skriv til os på 
kontakt@nedsatsyn.dk 
 

Måned Udsendelse 
Weekend 

Deadline 

August/september 26.-27. august 24. august 

Oktober 6.-7. oktober 4. oktober 

November/december 2.-3. december 30. november 

Januar 2018 27.-28. januar 25. januar 

 
Der tages forbehold for ændringer. 
 
  

Billedtekst: Kalender 
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Lokal afdeling i Odense 
Nedsatsyn.dk er en landsdækkende forening, men vi vil prøve at tage det 
første lokale initiativ. Lokalafdelingen er ikke mere lokal end at alle der er 
medlem af Nedsatsyn.dk kan deltage i aktiviteterne. Vi regner med at 
aktiviteterne skal foregå i det nye Borgernes Hus. Borgendes Hus ligger i 
samme bygning som Odense Banegård. Det vil derfor være nemt at komme 
til og fra. Borgendes Hus åbner i oktober ifølge planen. Nedsatsyn.dk er 
medlem af Odense Frivilligcenter, som flytter ind i Borgernes Hus. 
I næste nyhedsbrev vil vi komme med flere deltaljer, der skal laves en lille 
gruppe som står for aktiviteterne og planlægningen. Måske er det noget for 
dig. 
 

Vi håber og tror at ved at tage dette initiativ, viser vi vejen og mulighederne 
for andre.  
 
 
 

  

Billedtekst: Odense Banegårdscenter/Borgernes hus 
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Nyt legitimationskort  
fra www.borger.dk 

Fra den 1. september 2017 kan du få et legitimationskort, hvis du er 15 år 
eller derover. Det kræver, at du har en folkeregisteradresse i Danmark.  

Du kan bruge legitimationskortet, når du skal bevise, hvem du er, eller hvor 

gammel du er. Det kan fx bruges, hvis du skal åbne en bankkonto eller købe 
en mobiltelefon.  

Legitimationskortet er relevant for dig, hvis du ikke har kørekort eller pas. 

Legitimationskortet giver ikke ret til at opholde sig i Danmark eller til at 

arbejde i Danmark. Du kan heller ikke bruge legitimationskortet, når du skal 
til lægen. Så skal du i stedet medbringe dit sundhedskort.  

Reglerne om det tidligere alkoholkort bliver ophævet den 1. juli 2017. Det 

betyder, at du fra den dato ikke længere kan få et nyt alkoholkort. Det 
betyder også, at du indtil den 1. september 2017 må sørge for at legitimere 

dig på andre måder 

 

 

 
 
Har du en god historie, som vi andre kan blive inspireret af, klogere på eller 
bare glad på dine vegne. Så skriv til os på kontakt@nedsatsyn.dk 

  
  

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
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Udfordring til mig selv sommer 2017. 
af Pia Juhl, Holev, medlem af Nedsatsyn.dks bestyrelse 
 

Jeg har siden 1998 været stærkt svagtseende (mistet centersyn og ”sne” på 
perifert syn pga. genetisk øjensygdom lebers). 
Jeg har altid hadet, at gå ind og spise alene og har derfor altid undgået det 
også da jeg var seende. 
I denne sommer valgte jeg så at udfordre mig selv. 
 
Jeg har nogle gange været på Hotel Nyborg Strand med min familien.  
Jeg fandt ud af at de havde en miniferie på 3 overnatninger med 3 x 
morgenbuffte og 3x  enten 2 retters a la carte middag el. ala carte buffet til 
kun 1740 kr. (incl. eneværelse). 
Jeg har netop klaret min udfordring. 
Jeg ringede og bestilte opholdet og lagde ikke skjul på at jeg er stærkt 
svagtseende og hader at gøre sådan noget alene. Fik udsøgt service både i 
receptionen og i restauranten alle var fantastiske. Jeg blev vist til mit 
værelse som var ved elevatoren, hvilket var et godt ”fix-punkt” til at finde 
værelset let når jeg nu var alene. 
I restauranten fik jeg en ”guidet” tur ved morgen buffeten, så kunne jeg den 
de næste 2 morgner. Aftensmaden var en større udfordring da det var 
”tema-buffet” i sommerperioden skifter de tema hver dag. 
Man kunne bestille bord til 3 forskellige tidspunkter. Jeg valgt den første tid 
kl.17.30 og bad om et bord der ikke var ude midt i det hele da jeg ikke ville 
føle mig udstillet. Jeg fik hver dag en ”guidet” tur ved buffeten og jeg havde 
læst på den inde på deres hjemmeside, så viste jeg hvad retterne var og 
kunne nemt huske hvor de forskellige ting stod efter rundvisningen af de 
fantastiske tjenere. 
 
Det var en rigtig god oplevelse dog et minus jeg tog 2 kilo på .-smiler stort. 
Konklusion: Hvis man er åben og fortæller om sine særlige behov og 
”traumer” så er der hjælp at hente til vores udfordrede 
liv! Hvis jeg kan spare sammen til det vil jeg tage en tur 
igen i efteråret! 
 
Mange sommerhilsner Pia Juhl der klarede den !!!  

Billedtekst: Smiley 
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Ny bog 
Vi har modtaget følgende artikel fra forfatter Susanne 
Meelbye, omkring det at leve med en sjælden sygdom. 
Grundet længde på artiklen har vi valgt at dele den i 2, 
så første del kommer i nyhedsbrevet her og næste del i 
næste nyhedsbrev. Vi vil have hele artiklen tilgængeligt 
på vores hjemmeside.  
 
Første del  
 

Pigen uden iris 
 
Synshandicap er ingen hindring for at arbejde som TV journalist. Det er 
Susanne Meelbye et lysende eksempel på. Hun har arbejdet inden for faget 
i mere end tyve år. 
 
I 1955 blev en lille pige født i Sverige, med lyst hår og sorte øjne. 
Forældrene vidste ikke at de havde fået et handicappet barn. Det fandt de 
først ud af 3 år senere, da Susanne stod ude i sneen og kiggede på solen. 
Hun græd hjerteskærende og gned sig i øjnene, mens tårerne trillede ned 
ad kinderne. 
 
Moderen løftede sin lille datter op for at trøste hende, og her opdagede hun 
at pigen havde to blodskudte øjne, som var hun blevet ramt af en voldsom 
allergi. Moderen havde længe været bekymret for datterens øjne, da hun 
havde registreret et gråligt skær, især på det højre øje. Når hun talte om 
sine bekymringer med familien, ville ingen dog tro hende. Familien mente 
blot, at jeg var født med meget mørke øjne, og at grunden til at jeg lavede 
grimasser var, at jeg havde været meget lille, da jeg blev født. Så måske var 
jeg blot lidt mere skrøbelig end de fleste andre børn. 
 
Der skulle gå mange måneder, før lægerne sendte mine forældre og mig til 
en øjenspecialist i Uddevalla, Sverige. Øjenlægen bekræftede min mors 
bange anelser. Han fortalte, at jeg aldrig ville komme til at se normalt, men 
han satte ingen diagnose på øjensygdommen. Til gengæld fik mine forældre 
at vide, at de ikke måtte flytte rundt på tingene derhjemme’, da jeg så ville 
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have svært ved at orientere mig. Årene gik og hun frygtede det værste, men 
ville nu have vished, hvad fejlede hendes datter! – For det var en 
kendsgerning at pigen ikke trives, når hun var i nærheden af meget lys, ude 
som inde. Det gav sig til udtryk ved at Susanne græd og tog sig til øjnene. 
 
Forældrene kørte til København for at blive undersøgt af en øjenspecialist 
Henning Skydsgaard på Statens Øjenklinik på Kastelsej. Han stillede den 
meget sjældne diagnose aniridi, og grå stær og grøn stær. Dommen lød, 
Susanne ville aldrig komme til at se normalt, da der ikke fandtes 
behandlingsmuligheder for denne sygdom. 
 
 

Hvad er aniridi? 
 
Medfødt aniridi blev første gang beskrevet af den italienske øjenlæge 
Barratt i 1818. Ordet aniridi betyder, at iris mangler helt eller delvist. Øjet ser 
sort ud, fordi der ikke er nogen farvet regnbuehinde. Medfødt aniridi er en 
genetisk bestemt, medfødt tilstand, som skyldes en mutation (genetisk 
forandring) i PAX6-genet, som ligger på den korte arm af kromosom nr. 11 (i 
11p13-regionen). I bogen ”Pigen uden iris” bruger jeg ordet aniridi, der 
refererer til den medfødte tilstand. Aniridi er en sjælden, men alvorlig 
øjensygdom, der ofte fører til kraftig synsnedsættelse. 
 Den genetiske forandring medfører en abnorm udvikling af øjet, som også 
omfatter en mangelfuld udvikling af den gule plet og bevirker, at man får 
nedsat syn. 
 Det varierer, hvor udtalte øjenforandringerne er hos personer med aniridi. 
Mennesker med aniridi kan udvikle hornhindeforandringer, grøn stær og grå 
stær. Hvad betyder ordet stær i denne forbindelse?  
 Oprindelsen til betegnelsen “stær” for visse øjensygdomme er usikker, men 
ordet stær menes afledt af det tyske ord “starr”, som betyder stiv. Personer 
med normalt syn kan have mere eller mindre livlige øjne, hvorimod blinde 
har et mere eller mindre stift blik. Ordet stær henviser således nok til en 
blind persons lidt stive blik. Er pupillen grå, kaldtes det grå stær (katarakt), 
mens navnet grøn stær (glaukom) formentlig skyldes, at man mente, at 
pupillen havde et blå-grønligt skær ved den sygdom. Var pupillen sort, talte 
man om sort stær, som ses, hvis man mangler regnbuehinden, eller hvis 
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synet er nedsat på grund af sygdom i øjets indre, for eksempel ved 
nethindesygdom. 
 
Ud over nedsat syn kan der være andre gener i forbindelse med aniridi som 
for eksempel trætte øjne eller blænding ved meget lys på en gråvejrsdag. 
Mange normaltseende vil kende oplevelsen fra de gange, hvor de er steget 
ud af et mørkt rum og direkte ud i solen. Man kan have svært ved at skelne 
omgivelserne – det man ser virker som et overblændet fotografi. Men så 
omstiller øjet sig, blændingen lukker til. Det kan den bare ikke, hvis man 
mangler regnbuehinden. 
 
Forsættes i næste nummer, eller læst det hele på vores hjemmeside. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Billedtekst: Sommereng 
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Ingers mand fik en aha-oplevelse 

 
Inger Svensson fik i sine 20’ere 
konstateret RP, som blev værre og 
værre. Ingers mand kunne i 
mange år ikke helt forstå, hvad det 
betød - indtil han fik prøvet 
Perspectacles Simulationsbriller 
fra Ballast CPH. 
 
Af Margrethe Løkkegaard 

 
- Det er jo en lidt ulogisk synsnedsættelse, jeg har. For nogle ting kan jeg 
godt se, og andre ting kan jeg slet ikke se, siger Inger Svensson. 
 
52-årige Inger fik konstateret RP, da hun var i sine tyvere. Det er altså en 
del af hende, og det har ikke altid været nemt. Men hendes familie er 
gode til at støtte hende. 
 
- Mine børn har haft perioder, hvor det var svært at forstå min 
synsnedsættelse. Men de har været gode til 
at tage det stille og roligt og støttet mig, 
fortæller Inger. 
 
Brillerne skabte forståelse 
Ingers mand kunne dog til tider godt have 
svært ved at forstå helt præcis, hvordan Inger 
ser verdenen. Indtil han prøvede Perspectacles 
Simulationsbriller. De gjorde indtryk, fordi han 
kunne sætte sig direkte i Ingers sted. 
 
- Han prøvede dem på i cirka tyve minutter, og han taler stadig om det. 
For nylig sagde han “Det er stadig utroligt, som de briller hjalp mig. Jeg 
forstår nu, hvorfor du har brug for kontraster”, beskriver Inger, der 
derudover fortæller, at brillerne en gang imellem kommer på i hjemmet. 
 

Billedtekst: Sådan ser et par 
Perspectacles Simulationsbriller ud. 
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- Perspectacles Simulationsbriller er gode til at anskueliggøre, hvad det vil 
sige at have et synshandicap. Det har givet mig meget, at min mand 
forstår hvilke udfordringer, jeg kan møde i løbet af en dag, fortæller Inger 
og fortsætter. 
 
- Det har givet mig en tryghed og en følelse af, at han virkelig forstår det. 
Og brillerne har givet anledning til mange snakke om min hverdag. Jeg 
kan mærke, at min mand har fået noget konkret at forholde sig til, siger 
Inger til sidst. 
 
Ballast CPH er i gang med at udvikle et 
læringsspil, hvor Perspectacles 
Simulationsbrillerne indgår. Derudover 
arbejder virksomheden på en digital 
udgave af de low-tech simulationsbriller. 
 
 

 
 
Hjælpemidler til blinde 
og svagsynede  www.lvi.dk 

 
 

Billedtekst: Ballast CPH 

http://www.ballastcph.dk/
http://www.lvi.dk/
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Billedtekst: Reklame Lys og lup 
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Billedtekst: Reklame Instrulog 
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Kontakt 
 
Har du kommentarer eller et indlæg, som kunne være interessant at bringe 
her i ”Under luppen” så send det til kontakt@nedsatsyn.dk 
 
Nyhedsbrevet ”Under luppen” sendes til alle medlemmer af foreningen, 
desuden sendes det også til alle relevante samarbejdspartnere såsom 
synscentre, øjenlæger m.fl.  
 
Nyhedsbrevet ”Under luppen” udsendes af bestyrelsen i foreningen 
Nedsatsyn.dk 
 
Du finder Nedsatsyn.dk på: 
 

 Hjemmesiden: www.nedsatsyn.dk 

 Facebook: nedsatsyn.dk 

 Twitter: nedsatsyn.dk 

 Kontakt os på mail: kontakt@nedsatsyn.dk 

 
Vær med til at gøre Nedsatsyn.dk mere kendt 
 
Kunne du tænke dig at lægge nogle foldere hos lægen, øjenlægen, 
biblioteket, sportsklubben osv., så skriv en mail til kontakt@nedsatsyn.dk og 
vi sender dig en stak foldere.  
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