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Velkommen til årets første nyhedsbrev.  

Som du kan læse er der fuld gang i aktiviteterne. 2019 bliver et rigtig 
spændende år for os alle. Udover de allerede planlagte aktiviteter er der en 
del andre ting i støbeskeen. Støt op om Nedsatsyn.dk og foreningens 
aktiviteter og det store frivillige arbejde der laves.  

God fornøjelse 
 

 
 
  Billedtekst: Vinterbillede 
 

Under Luppen februar 2019 
 

 Succesfuld aften 

 Invitation til Inspirationsaften 26. februar 

 Samarbejde med Dansk Glaukom Forening 

 Årsmøde den 27. april 

 SUKA aftenskole for blinde og svagsynede  
  Forskningsforsøg om skrifttyper 

 Tips og tricks:  Større tastatur på iPad og iPhone 
Apple Watch 

 Nyt telefonnummer 

 Kommende udgivelser 

 Kalenderen 

 Praktisk information 
 

  



   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  4. årgang nr. 1-2019  

Succesfuld aften 
22. dage inde i det nye år afholdt Nedsatsyn.dk årets første arrangement, 
nemlig Inspirationsaften i Odense. Emnet var lys, hvilket jo må siges at være 
yderst relevant i denne mørke tid. Det var der rigtig mange der var enige i, 
lokalet var godt fyldt, og der måtte hentes flere stole.  
Martin Mejlby fra firmaet Lys og Lup havde slæbt en masse spændende ting 
med, udover lys ude og inde, blev der vist spejle, lupper m.m. 
Lysten til at prøve og teste de mange ting var stor, der er helt sikkert nogen 
der ”opdagede” ting som de ikke kendte. 
Stor tak for en inspirerende aften. 
 

 
Invitation til     

INSPIRATIONSAFTEN               
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 16 til 19 
Alle kan gratis deltage 

 
Dansk Glaukom Forening og Foreningen Nedsatsyn.dk inviterer til 
Inspirationsaften i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. 
Arrangementet er gratis. Tilmeld dig/jer, senest den 24. februar 2019, på: 

tilmelding.nedsatsyn@gmail.com eller SMS 23 36 67 98 
 

Medlemmer af Dansk Glaukom Forening bedes tilmelde sig på: 
leifing@nielsen.mail.dk 

 

Temaet er små elektroniske hjælpemidler 
Kom og mød Johannes Nørgaard fra firmaet Instrulog. 

 
Der bliver mulighed for at se og prøve de nyeste ting indenfor små 
elektroniske hjælpemidler. Johannes fra Instrulog viser blandt andet Minivision 
som er en talende telefon, OrCam som er et lille kamera der kan læse tekst 
op. Blot for at nævne et par af de mange ting du kan se og blive klogere på. 
Se mere om Instrulog på www.instrulog.dk  
  
   

  

Billedtekst: Logo Instrulog 

Billedtekst: Minivision 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
mailto:leifing@nielsen.mail.dk
http://www.instrulog.dk/
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Mad og drikke 
Der vil være en sandwich og sodavand til alle tilmeldte medlemmer af Dansk 
Glaukom Forening og Nedsatsyn.dk 
Er du ikke medlem koster det 30 kr., hvis du ønsker forplejning. Betaling på 
MobilePay 23 36 67 98 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. 
 
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:  
Dansk Glaukom Forening: Telefon 21773429 - mail lefing@nielsen.mail.dk 
Nedsatsyn.dk: Telefon 23366798 - mail nedsatsyn@gmail.com 
 

Vi ses 

 
 
Billedtekst: Glaukom.dk                  Billedtekst: Nedsatsyn.dk 
 

 
Samarbejde med Dansk Glaukom Forening 
Som du kan se i invitationen er Inspirationsaftenen den 26. februar et 
samarbejde mellem Dansk Glaukom Forening og Nedsatsyn.dk. Det er ikke 
første gang de to foreninger arbejder sammen, ved arrangementet i Silkeborg 
var begge foreninger også sammen. Vi håber at vi fremadrettet kan lave flere 
fælles projekter.  

  

mailto:lefing@nielsen.mail.dk
mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Årsmøde lørdag den 27. april 2019 
Nedsatsyn.dk afholder Årsmøde/generalforsamling lørdag den 27. april 2019. 
Årsmødet finder sted i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. 
Der er frokost kl. 12, selve årsmødet starter kl. 13 og slutter cirka kl. 16. 
Alle medlemmer er velkomne. Der kommer mere 
information, både i Under Luppen og direkte på mail. 
Det er gratis at deltage i Årsmødet. 
Du kan allerede nu tilmelde dig på 
tilmelding.nedsatsyn@gmail.com 
 
   Billedtekst: Årsmødereklame 

 
 
Suka aftenskole for blinde og svagsynede 

Sæson 2018-2019 er så småt ved at være slut og næste sæsons program er 
ved at blive sat sammen. Sæsonen har budt på: Litteratur, sprogfag, 
kommunikation, musik, kor og instrumenter, håndarbejde, vævning, keramik, 
træsløjd, yoga, Aqua motion, gymnastik og flere forskellige slags dans, fitness 
og styrketræning og sidst med ikke mindst kompenserende 
specialundervisning.  
Sidder netop DU med en ide eller et ønske til spændende undervisning i 
næste sæson eller vil du gerne modtage vores program ganske GRATIS på 
enten tryk, lyd eller mail, så vil vi meget gerne høre fra dig på enten telefon 39 
56 03 79 eller på e-mail: suka@suka.dk – Vi har åbent på telefonen mandag til 
torsdag klokken 10.00-15.00. Programmet for sæson 2019-2020 udkommer 
ultimo maj måned. 
Vi glæder os til at se dig til undervisning! 
 

Suka dækker følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, 
Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, 
Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, 
København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, 
Vallensbæk og Værløse. 

  

 
  

Billedtekst: Logo Suka 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
mailto:suka@suka.dk
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Deltag i forskningsforsøg om læsbarhed og typografi til 
svagsynede læsere  
Vil du være med til at finde egnede skrifttyper og tekstopsætninger til 
svagsynede læsere? 
  
Ved Centre for Visibility Design på Kunstakademiets Designskole 
(http://visibility-design.dk), søger vi svagsynede forsøgsdeltagere, der er vant 
til at læse med forstørrelse.  
Opgaven er at læse tekst højt fra papir eller skærm. 
  
Du kan deltage i forsøget hvis du: 
- Er mellem 18 og 75 år. 
- Har dansk som modersmål 
- Synsstyrke mellem 6/18 og 6/60 
- Har et dansk CPR-nummer (da betalingen kræver dette) 
  
Sted: KADK, Bygn. 90, Fabriksmestervej, 1435 København K 
Betaling: 1.000 kr. Beløbet udbetales som gavekort 
(https://www.gavekortet.dk/supergiftcard.aspx) og er skattepligtigt. 
Forsøget tager ca. to timer  
Ved at deltage i forsøget giver du samtykke til, at dine eksperimentelle data 
kan bruges anonymt i forbindelse med publicering. Det skal understreges, at 
deltagere ikke kan identificeres ud fra data. Du kan til enhver tid udtræde af 
forsøget. 
  
Kontakt venligst Lektor Sofie Beier på sbe@kadk.dk hvis du gerne vil deltage.  

http://visibility-design.dkk/
https://www.gavekortet.dk/supergiftcard.aspx
mailto:sbe@kadk.dk


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  4. årgang nr. 1-2019  

Tips og Tricks 
Har du et tips eller kender du et produkt, en app eller noget helt tredje som 
andre kunne have glæde af, så send en mail til nedsatsyn@gmail.com  
 

Større tastatur på iPhone og iPad 
af Søren Rasmussen 
Synes du tastaturet på din iPhone og/eller iPad kan være svær at se? 
Så er der måske en løsning, jeg har prøvet at bruge appen Viskey. Den 
fungere fint, og virker de steder hvor jeg har prøvet den. Den er med Æ, Ø og 
Å, og koster pt. 32 kr. Har du flere enheder med samme apple id, 
virker den på alle enhederne. 

Når Viskey er installeret, aktiveres den ved at 
trykke på ”globussen” til venstre for 
mellemrumstasten. Du skifter mellem de forskellige 
tastaturer ved at trykke på ”globus”. I indstillingerne 
er der mulighed for at ændre farver, tekststørrelse 
m.m., det er rimeligt enkelt at gå til. 

    
Apple Watch 
af Søren Rasmussen 
Kan Apple Watch anvendes når man har nedsat syn?  
Svaret er ja, det kan det. På samme måde som alle Apple enheder er Watch 
udstyret med diverse tilgængelighedsfunktioner.  
Nogle af mulighederne for indstillinger er fed tekst, større tekst og lys. Uret er 
også fuldt tilgængeligt som blind, da der er VoiceOver (talesyntese) installeret. 
Udover de synsrelaterede ting, er funktioner som Siri standard. 
Der findes et stort udvalg af urskiver, både i farver, udformning og størrelse. 
Jeg fik et Apple Watch for cirka 1½ år siden, og må sige at det er super godt. 
Uret fungerer som en forlængelse af ens telefon, det betyder at sms, mail, 
telefonopkald m.m. kommer på uret. Svarer du fx på en sms, kan du svare 
med en smiley eller med tale til tekst besked. Der er ikke noget tastatur, da det 
bliver meget småt. 
Der til kommer træningsdelen som fungerer rigtig godt, der er en del 
forskellige træningstyper som standard. Det hele arbejder sammen 
med iPhonen hvor alt registreres og gemmes.  
Der findes en masse apps som er specielt udviklet til Watch, de er 
typisk forenklet så de kan anvendes på den mindre skærm. 
For mig er Apple Watch et fuldt tilgængeligt smart watch, som jeg tror 
rigtig mange med nedsat syn kunne have stor glæde af.  

 

Billedtekst: Logo Viskey Billedtekst: Tastatur 

Billedtekst: Apple Watch 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Nyt telefonnummer 
Nedsatsyn.dk telefonnummer er: 71 784 704 
Har du spørgsmål eller kommentarer, så er du 
velkommen til at ringe til os på ovenstående 
nummer. 
Telefonen er åben tirsdag og fredag mellem 
kl. 10 og 14. 
Du er også velkommen til at ringe udenfor 
dette tidspunkt, læg en besked på 
telefonsvaren og vi ringer tilbage. 
Du kan også skrive en mail til: 
nedsatsyn@gmail.com 
 
 
 
 

Kommende udgivelser 
Udgivelsesdato Deadline 
6. - 7. april 5. april 
18. - 19. maj 17. maj 
 
 

Kalenderen 
26. februar  Inspirationsaften 
26. marts  Inspirationsaften 
2. april   Medlemsarrangement foredrag med Søren Holmgren 
  (Tilmeldingsfristen er udløbet) 
27. april  Årsmøde 2019 
8. oktober  Inspirationsaften i Høje Taastrup   
 

 
 

  

Billedtekst: Telefon 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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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.  
 

 
 

 

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

