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For tredje år i træk afholder vi en messe og foredragsdag.  
 
Vi ønsker at alle har mulighed for at se og prøve de nyeste  
hjælpemidler samt høre nogle spændende foredrag.  
 
Dagen er for alle, der er ingen krav om medlemskab, speciel 
øjensygdom, synsrest eller lignende.  
 
Det er gratis og alle kan deltage. 
 
Dagen vil være yderst informativ og lærerig, også for pårørende. 
 
Vi har inviteret alle landets forhandlere, foreninger og organisationer, 
du kan se hvem der deltager længere ned i nyhedsbrevet.   
 
I dette nyhedsbrevet kan du læse om: 
 

 NS2019 program og tilmelding 

 Nedsatsyn.dk’s stand  

 Konkurrence 

 NS2019 Foredrag  

 NS2019 Udstillere  

 Prøv at se med nedsat syn  

 Inspirationsaften den 24. september i Odense 

 Move United giver personer med nedsat syn friheden til 

at dyrke motion, når og hvor de vil 

     Billedtekst: Logo NS2019 
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Gratis messe og foredragsdag i Odense NS2019  

- sætter fokus på nedsat syn 

Lørdag den 14. september 2019 kl 10.30-15.00 

Du kan møde de førerende forhandlere og foreninger samt høre 

spændende foredrag. 

NS2019 foregår i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense 

C. Danmarks mest centrale placering 50 m fra Odense Banegård 

 

 

Hvis du vil have en Introbag samt gratis kaffe/the hele dagen skal du 

tilmelde dig senest den 10. september på: 

mail: tilmelding.nedsatsyn@gmail.com eller sms: 71 784 704 

Du kan naturligvis også møde op på dagen. 

Billedtekst: Vejviser 

Billedtekst: Logo NS2019 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
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Program: 

10.00                   Dørene åbnes 

10.30                   Åbning ved ældre- og handicaprådmand  

  Søren Windell, Odense  

11.00 – 11.45      ”De største øjensygdomme” foredrag ved læge 

  Ibrahim Mansour fra Øjenafdelingen OUH. 

  Hvad er forskellen på de største øjensygdomme, 

  har alle det samme syn, og hvilke kan behandles? 

12.45 – 13.15       ”Hverdagen med nedsat syn” foredrag med 

  CKV Synsrådgivningen Odense. 

  Hør bl.a. om ledsageteknik,  madlavning,  

  håndarbejde osv. Der vil efterfølgende være 

  mulighed for at se og prøve ledsageteknik 

14.15                    Præsentation og udtrækning af præmier,  

  sponsoreret af udstillerne 

15.00                  Messen slutter 

NS2019 arrangeres af foreningen Nedsatsyn.dk i samarbejde med 

Frivilligcenter Odense og Odense Hovedbibliotek 

Der tages forbehold for ændringer  

  

Billedtekst: Logo NS2019 
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Nedsatsyn.dk’s stand og kaffe/mad bod 
 
Har du tilmeldt dig på forhånd, skal du gå til Nedsatsyn.dk’s stand. 
Her vil du få udleveret din Introbag samt dit ”kaffebevis” som er en 
unik Nedsatsyn.dk keyhanger/nøglesnor. 
På standen vil det være muligt at købe kaffe/the og vand. Mellem kl. 
11.00 og 13.00 kan der købes sandwich. Det hele til yderst rimelige 
priser. 
 

Konkurrence 
 
Igen i år kan du vinde flotte præmier. 
Alle der besøger NS2019 kan deltage i lodtrækningen kl. 14.15. For 
at deltage skal du henvende dig på Nedsatsyn.dk’s stand, her kan du 
trække dit lod i konkurrencen. Alle præmier er sponsoreret af 
forhandlerne som deltager. 
 

NS2019 Foredrag 
 
Læge Ibrahim Mansour fra Øjenafdelingen på OUH, fortæller om 
forskellige øjensygdomme og hvad forskellen er.  
Der er stor forskel på øjensygdomme, både i forhold til hvordan man 
ser men også i forhold til behandlingsmuligheder. 
Alt dette vil Ibrahim Mansour gøre os klogere på i dette spændende 
og lærerige foredrag. 
 
CKV Synsrådgivningen holder et foredrag om hverdagens 
udfordringer, når man har et nedsat syn. Der findes en masse tips og 
tricks til at gøre livet lettere, det kan være ting som borddækning, lys, 
ledsageteknik m.m. Synskonsulenterne Lone Korndrup og Marianne 
Kalfoft vil holde foredraget. Det vil også være muligt at besøge 
Synsrådgivningens stand og få en snak med de to konsulenter.   
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NS2019 Udstillere 
 
Du kan møde en masse spændende udstillere på NS2019, det er en 
blanding af forhandlere, institutioner, organisationer og foreninger. 
Nedenfor er en kort beskrivelse af udstillerne. 
 
Glæd dig til at se og prøve, det nyeste indenfor hjælpemidler, optik, 
belysning og meget mere.     
 
Forhandlere: 
Instrulog Hjælpemidler til blinde og svagsynde  

Se mere på www.instrulog.dk 
 
 

Hjemmeoptik.dk 
  

 

Mobiloptiker, prøv briller og få taget synstest 

i  hjemmet.  

Se mere på www.hjemmeoptik.dk 

 
V.I.Data Hjælpemidler til blinde og svagsynede 

Se mere på www.vidata.dk    
 
 

Lys og lup

 

Svagsynsoptiker, lys, lupper m.m. 
Se mere på www.lysoglup.dk 
 

LIGHTMAN lys Niikoh Unik belysning til svagsynede 
Se mere på www.niikoh.com 
 
 

LVI Hjælpemidler til blinde og svagsynede 
Se mere på www.lvi.dk 

ITECH  Hjælpemidler til blinde og svagsynde 
Se mere på www.itech.dk  
 
 

Eschenbach Optik, lupper, belysning m.m.   
Se mere på www.eschenbach-optik.com 
 

          

http://www.instrulog.dk/
http://www.hjemmeoptik.dk/
http://www.vidata.dk/
http://www.lysoglup.dk/
http://www.niikoh.com/
http://www.lvi.dk/
http://www.itech.dk/
http://www.eschenbach-optik.com/
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I den vedhæftede fil med reklamer, kan du se de enkelte firmaers 
reklame. 
 
Synscentre, organisationer, foreninger m.m. 
 
All Ears TM 
All Ears TM rådgiver og gennemfører 
fundraisingskampagner for NGO’er, patientforeninger m.m. All Ears 
TM ansætter primært konsulenter med synshandicap. 
 
NOTA bibliotek 
Det nationale bibliotek der tilbyder bøger til 
synshandicappede, ordblinde og andre som ikke kan 
læse en almindelig bog. 
 
CKV synsrådgivningen Odense  
Synsrådgivningen er en del af Region Syddanmark, her 
arbejdes med hjælp og vejledning til synshandicappede i 
alle aldre. 
 
IBOS Instituttet for blinde og svagsynde  
IBOS er et nationalt kompetence- og 
rehabiliteringscenter som ligger i Hellerup. På standen kan du se og 
høre om IBOS mange tilbud til blinde og svagsynede.  
 
CFD  
CFD hjælper folk med både høre og synsproblemer. 
Rigtig mange lever med dette dobbelt handicap, 
kom og få råd og vejledning af CFD’s konsulenter.  
 
Judo Danmark 
Judo er en stor international sport, men ny for blinde og 
svagsynede i Danmark. Mød repræsentanter fra Judo 
Danmark. 
 
 
Miss Blindspot  
Christina Nahnsen Stand/snakke hjørne, Miss Blindspot 
er kendt som er meget aktiv debattør på Facebook og 
Instagram. Hun har et nedsat syn og mor til en dreng som 
også har nedsat syn. 

https://www.cfd.dk/
http://www.judo.dk/
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Dansk Glaukom Forening 
Forening for folk med grøn og grå stær. 
 
Odense Hovedbibliotek 
Viser foreskellitge løsninger til gavn for folk med 
nedsat syn. 
 
Foreningen Aniridi Danmark  
Forening for folk med øjensygdommen Aniridi.  
 
Move United  
Løbe sammenslutning for blinde og svagsynede, nyt 
motionsinitiativ hvor man kan finde en løbe og gåpartner. 
 
Nedsatsyn.dk  
Stand og kaffebod, Danmarks største forening for alle 
med et nedsat syn. 
 

Prøv at se med et nedsat syn 
På Nedsatsyn.dk’s stand har du mulighed for at prøve 
forskellige simuleringsbriller fra Ballast. Det kan være 
svært at forstå hvordan AMD, Grøn stær, Retinitis 
Pigmentosa eller påvirkningen af synet efter en 
blodprop. 
Er du pårørende eller vil du gerne vise dine pårørende 
hvordan dit syn er, så er det på Nedsatsyn,dk’s stand 
du finder disse briller. 

 
Ballast forhandler disse unikke simuleringsbriller, som du har 
mulighed for at prøve. 
 
 

  

https://www.aniridi.dk/
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Invitation til  

INSPIRATIONSAFTEN               
Tirsdag den 24. september 2019 kl. 16 til 19 

 
Foreningen Nedsatsyn.dk inviterer til Inspirationsaften 
i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.  
Arrangementet er gratis.  
Tilmeld dig/jer, senest den 22. september 2019, på: 

tilmelding.nedsatsyn@gmail.com  eller SMS 71 784 704 
 

Program 
Kl. 16.00   Velkomst 
Kl. 16.15  Søren Jensen fra V.I. Data fortæller om 
   sit liv som selvstændig og blind. Søren 
   har gjort sin drøm til  virkelighed, og gjort 
   det mange drømmer om.  
 
Kl. 17.00   V.I. Data ved Søren Jensen præsenterer 
   og viser deres produkter. 

    Der vil være mulighed for at se og høre 
   en grundig gennemgang, samt prøve de 
   forskellige ting.  

 
Kl. 19.00  Vi ses den 29. oktober emnet er 
   tilgængelighed på computere, iPhone og 
   iPads  
Mad og drikke 
Der vil være en sandwich og sodavand til alle tilmeldte medlemmer af 
Nedsatsyn.dk 
Er du ikke medlem koster det 30 kr, hvis du ønsker forplejning. 
Betaling på MobilePay 300 385 ved tilmelding, medmindre andet 
aftales ved tilmelding.   
 
Hvor ligger Borgernes Hus? 
Borgernes Hus ligger 50 meter fra Odense Banegård. Gå ud af 
banegården, mod Østre Stationsvej, gå til venstre ad fortovet. Efter 
ca. 50 meter er du ved indgangen. 
Mødet foregår på 3. sal i mødelokale 3.3. Der er både trappe og 
elevator. 
Kommer du i bil, er der parkeringshus og parkeringskælder tæt på 
Borgernes Hus. 

Billedtekst: Logo 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
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Inspirationsaftenerne er et sted, hvor viden og information deles. 
Inspirationsaftenerne er folk med nedsat syn og pårørende samt 
andre med interesse for synsområdet. Det plejer at være informativt 
og hyggeligt. 
 
Har du spørgsmål ring eller skriv:  
Telefon 71 784 704 - mail nedsatsyn@gmail.com 
Vi ses 
Hilsen Pia, Berit og Søren fra Nedsatsyn.dk 
 
   

  

Billedtekst: Bestyrelsesmedlemmerne Søren, Pia og Berit 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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             Dette billede markerer, at 
beskrivelsen af Move United 
starter. Billedet viser Lucia, som 
er blind, og hendes guide 
Katrine på en løbetur i 
fælledparken. Lucia bærer en 
vest med påskriften blind. De to 
løbere er i højre side af billedet. I 
venstre side ses en cykel der er 
parkeret op ad en grøn bænk. 

 
Move United giver personer med nedsat syn friheden til at dyrke 
motion, når og hvor de vil 
  
Move United er et socialt fællesskab, der igennem en app, forbinder 
personer med nedsat syn med frivillige ledsagere, til en gåtur i 
parken, en løbetur eller til en omgang fitness-træning i det lokale 
center.  
 
Personer med nedsat syn ønsker, ligesom alle andre borgere, at leve 
et sundt og aktivt liv. Desværre oplever mange, at processen med at 
rekruttere ledsagere kan være så omfattende, at man helt må opgive 
at komme afsted. 
 
I Move United udvikler vi en app der: 

 Forbinder personer med nedsat syn med frivillige ledsagere for at 

hjælpe, inspirere og motivere hinanden til at dyrke motion. 

 Gør det let at organisere og planlægge motion med tidligere 

ledsagere. 

 
Move United er stiftet af Kristian Schou Hedegaard der som stærkt 
svagsynet, konkurrerer med det danske paralympiske alpinlandshold.   
 
Kom og mød os på NS2019 og vær en af de første til at prøve vores 
app.  
 
Vi glæder os til at møde jer. 
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  Billedtekst: kalender 

 
 
Kalenderen 
Lørdag den 14. september NS2019 Messe og foredragsdag 
Tirsdag den 24. september  Inspirationsaften Odense  
Tirsdag den 8. oktober  Inspirationsaften Høje Taastrup Glamos 
Tirsdag den 29. oktober Inspirationsaften Odense 
Tirsdag den 19. november Inspirationsaften Odense 
 
Der kan blive taget fotos som vises på Facebook, www.nedsatsyn.dk og i 
nyhedsbrev. Ønsker du ikke at være med på fotos, så sig det venligst til 
mødelederen 
 

Kommende udgivelser 
Udgivelsesdato  Deadline 
5.-6. oktober   4. oktober 
 
 
 
   
 
 
 
 

  

http://www.nedsatsyn.dk/
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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 nedsatsyn@gmail.com  
 
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: nedsatsyn@gmail.com 

 
 
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 nedsatsyn@gmail.com og vi sender dig 
en stak foldere.  
 
 
 
  

Billedtekst: Folder 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com

