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Vi vil starte vores første nyhedsbrev i 2018 med at ønske jer alle et lidt 
forsinket, men godt nytår. Vi er sikre på, at det bliver et godt år. Der er meget 
i støbeskeen, og meget der skal følges op på fra et travlt 2017.  
 
I kan læse om kommende arrangementer her i brevet, og vi er sikre på, at du 
kan finde noget du ønsker at deltage i. 
 
I dette nummer vil I kunne læse mere om følgende: 
 

 Årsmøde 7. april 2018  

 Første Inspirationsaften var en succes 

 Invitation til Inspirationsaften den 20. februar 2018 

 Høringssvar transportordning 

 Medlemskab 

 IBOS motionsdage i maj 

 Kommende arrangementer 

 Udgivelsesdatoer Under Luppen 2018 

 Firmamedlemmers sider 
 
 
 

Billedtekst: Vintergæk 
  

https://pixabay.com/da/vinterg%C3%A6k-tidlig-vernal-natur-s%C3%A6son-3102491/


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  3. årgang nr. 1-2018  

Årsmøde i Nedsatsyn.dk den 7. april 2018 
 
Vi inviterer dig hermed til Årsmøde den 7. april 2018, 
mødet foregår i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 
5000 Odense C med start klokken 11.30. 

Billedtekst: Årsmødedato 

 
Vi skal selvfølgelig, i følge vedtægterne, have afholdt vores Årsmøde med 
årsberetning, regnskab, valg mm. 
 
Men det vigtigste er, at du møder op og deltager aktivt i at udvikle vores alles 
forening. Vi har til maj været i gang i 2 år, og er fortsat en forening, der er i 
kraftig udvikling. Vi har fundet et solidt ståsted i synsverdenen og har kontakt/ 
samarbejde med rigtig mange foreninger, fagfolk, pårørende og naturligvis jer 
med nedsat syn. 
 
Bestyrelsen vil gerne udvikle foreningen så vi fortsat vil være den kritiske, 
samarbejdende og konstruktive spiller på banen. Vores ønske er fortsat et 
bredt og samlende samarbejde på synsområdet. Vores tilstedeværelse giver 
bølger gennem det etablerede system, og vi fornemmer at den mangeårige 
struktur er ved at blive blødt op. Der er forandringer i luften, og det er ikke 
bare i form af at lyset langsomt vender tilbage. 
 
Til Årsmødet vil vi informere om de ting vi har haft gang i, men ikke mindst 
komme med bud på hvad foreningen skal arbejde med fremadrettet. Det er 
her du kommer ind i billedet, dine tanker, visioner og ideer er meget vigtige 
for bestyrelsen. Hvis du brænder med indspark så send dem til 
nedsatsyn@gmail.com seneste 14 dage før årsmødet.  
 
Da foreningen er baseret på frivillighed, vil vi gerne udvide bestyrelsen, så vi 
er flere til at løfte de spændende udfordringer der er. Hvis du synes det 
kunne være spændende, at være aktiv på synsområdet og være med til at 
forme en forholdsvis ny forening, så tøv ikke. Du kan kontakte os via mail 
eller finde vores kontakt oplysninger på vores hjemmeside.   
Hvorfor ikke tilmelde dig med det samme på 
tilmelding.nedsatsyn@gmail.com, når du læser det her?   

  

mailto:nedsatsyn@gmail.com
mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
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Den første Inspirationsaften var en succes  
 
Den første af en række Inspirationsaftener blev afholdt i Odense den 23. 
januar. Det er Pia Juhl og Søren Rasmussen der har taget initiativet til disse 
arrangementer. Der var stor opbakning, og der kom flere end vi havde turde 
håbe på.  
 
Der var indslag med BallastCPH, som viste deres simuleringsbriller og spil. 
Der er ingen tvivl om at der var nogen, især pårørende der fik en øjenåbner. 
 
Det andet indslag handlede om iPad og iPhone, fokus var på tilgængelighed 
og hvordan bliver ens enhed mest anvendelig. 
 
 
Vi havde også besøg af en gruppe pædagogstuderende fra Svendborg, som 
har startet et spændende projekt om tilgængelighed i det offentlige rum. 
Dette vil vi følge i fremtiden.  
 
Der blev snakket og debatteret livligt, alt i alt en fantastisk aften.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Billedtekst: Billede af foredragsholdere 
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Næste Inspirationsaften  
  

Invitation til 

INSPIRATIONSAFTEN 
Tirsdag den 20. februar 2018 
Alle kan gratis deltage i arrangementet 

 

Billedtekst: Morten Bonde          Billedtekst: eSight  briller 

 
Foreningen Nedsatsyn.dk inviterer til Inspirationsaften i Borgernes Hus i 
Odense, som ligger ved siden af Odense Banegård. Arrangementet er gratis. 
Tilmelding er nødvendigt pga. af begrænset antal pladser. Tilmelding på 
mailadressen: 
 

tilmelding.nedsatsyn@gmail.com  
senest den 18. februar 2018 

 
Program: 
kl. 17.00  Velkomst samt præsentation af Foreningen 

Nedsatsyn.dk 
kl. 17.15 Foredrag ”Dømt blind, hva’ så” med Morten Bonde. Et 

foredrag med humoristiske anekdoter, værktøjer og 
tankevækkende opdagelser. Morten er Senior Art 
Director på LEGO. Læs mere om Morten Bonde på 
www.mortenbonde.dk  

kl. 18.15 Pause  
kl. 18.30 ITECH ved Rune Ørum, her kan du se og prøve de 

nyeste og mest avancerede former for briller, med 
kamera og skærme nemlig eSight.  Rune har også 
elektroniske lupper og andet med. Der bliver god tid til at 
prøve de forskellige ting. Læs mere om ITECH på 
www.itech.dk. 

kl. 19.30 Debat og hyggesnak 
kl. 20.00 På gensyn den 20. marts 2018 
 
Nedsatsyn.dk giver lidt at spise og drikke i pausen. 
Der er planlagt 4 møder frem til sommer. Der kommer forskellige 
leverandører og viser hjælpemidler. Der vil være foredrag, debatter m.m. Så 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahKHQu_XYAhVKVywKHQAeDEcQjRwIBw&url=http://www.itech.dk/da/&psig=AOvVaw0wZTg_hab8Efyh0JGzv2b4&ust=1517050455112480
mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
http://www.mortenbonde.dk/
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vil du se det sidste nye på markedet, prøve tingene osv., ja så er det her det 
sker. 
 
Tanken er at skabe et mødested, hvor folk med nedsat syn, pårørende, 
fagfolk samt alle der interesserer sig for synet, kan mødes. 
 
Har du spørgsmål ring eller skriv: Telefon 23366798 - mail 
nedsatsyn@gmail.com 
 
Vi glæder os til at se dig 
Hilsen Pia Juhl og Søren Rasmussen,  
Bestyrelsesmedlemmer i Nedsatsyn.dk 
 
             Billedtekst: Søren og Pia 

Hjemmeside: www.nedsatsyn.dk Facebook: Nedsatsyn.dk 
 
 

Lidt om Morten Bonde (fra www.mortenbonde.dk)  

Morten Bonde er en erfaren taler og holder nu foredrag om sine udfordringer 
med en sygdom, der gør ham blind. Med 
humoristiske anekdoter, værktøjer og 
tankevækkende opdagelser i sindets 
snørklede substans, giver jeg et indblik i, 
hvordan man kan åbne sit sind op for at se 
muligheder i det umulige, Mit foredrag er en 
livsbekræftende fortælling om vores alles 
ukuelige livsvilje, som blot kræver, at vi 
vælger at tro på den    . Billedtekst: Morten Bonde 

Jeg har en øjensygdom, der langsomt gør mig blind, og da det så mest sort 
ud med livsmodet, oplevede jeg et pludseligt klarsyn for, hvordan jeg skulle 
genfinde modet og komme styrket videre med livet. Det lykkedes mig at 
komme tilbage fra håbløsheden og tilbageerobre et positivt og ukueligt 
livssyn. I mit foredrag fortæller jeg hvordan jeg på mindre end et år, med kun 
4 graders syn, kunne gå fra depression og stagnation til igen at fungere som 
Senior Art Director på LEGO, og at nøglen til sådan en vilje og transformation 
ligger i vores sind! 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.mortenbonde.dk/
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Mit foredrag er en positiv saltvandsindsprøjtning i en tid, hvor mange 
mennesker suser gennem livet uden at huske på, at det er en gave, og at vi 
skal nyde hvert sekund af det. 

Lidt om ITECH og eSight (fra www.itech.dk)  

Revolutionerende teknologi til svagtseende. 

eSight er et svagsynsteknologisk gennembrud, 
der gør det muligt for mange svagtseende at 
udnytte restsynet til rent faktisk at se mere igen.  Billedtekst: eSight brille 

Hvordan kan svagtseende se mere med eSight? 

eSight indeholder et højhastigheds, high-definition kamera, der indfanger alt, 
hvad brugeren ser på. eSights algoritmer forbedrer video-feedet og viser det 
på to OLED-skærme foran brugerens øjne. Fuldfarve videobilleder ses 
tydeligt af eSight brugeren med en hidtil uset visuel klarhed og næsten ingen 
forsinkelse. Med eSights patenterede bioptiske tilt-funktion, kan brugerne 
tilpasse enheden til den præcise position, der for dem, præsenterer det 
bedste syn på videobilledet og samtidig maksimere det perifere syn. 

Revolutionerende svagsynsteknologi 

eSight er en alsidig, værbar, håndfri løsning, der 
giver syn uden behov for operation. 
     Billedtekst: Itech logo 

eSight er banebrydende digitale svagsynsbriller, der gør det muligt for mange 
svagtseende rent faktisk at se, være mobile og selvstændigt udføre stort set 
alle aktiviteter. 

 

 
  

http://www.itech.dk/da/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja3_2-4vXYAhWBDCwKHbYZB-0QjRwIBw&url=https://www.wareable.com/saves-the-day/esight-3-headset-legally-blind-restore-vision-3925&psig=AOvVaw1kxuzcqowoJTuU06GzVvYg&ust=1517060893142260
http://www.itech.dk/
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Høringssvar 
 
Nedenfor er det høringssvar Nedsatsyn.dk’s 
bestyrelse sendte til Trafikministeriet.  
 
Foreningen Nedsatsyn.dk har følgende 
kommentarer til ændring af lov om ændring af lov 
om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for 
blinde og stærkt svagsynede).   Billedtekst: Paragraftegn 

 
Som udgangspunkt er vi tilfredse med det nye tiltag og de muligheder det 
giver blinde og svagsynede. 
Men vi er ikke enige i målgruppen og den synsgrænse der er foreslået. 
I punkt 2.1.2 nævnes at målgruppen er personer som ser mindre end 10% 
eller 6/60. Vi mener, at grænsen skal være 33% eller 6/18, dette er 
definitionen på at have et synshandicap. 
 
33% eller 6/18 er i dag grænsen for at få hjælp i det offentlige system. Det 
betyder, at har man brug for hjælpemidler, som fx en lup, blinde stok, kan 
dette ske, hvis man ser mindre end 6/18. Derfor mener vi, det er helt oplagt 
at fastsætte grænsen ved 6/18. 
 
Hvorvidt man kan få ordningen skal bero på en individuel vurdering. Det er 
nødvendigvis ikke et tal der afgør om en person har svært ved at komme 
rundt. Der nævnes i lovforslaget at folk med et bedre syn en 6/60 kan benytte 
offentlig transport. Vi mener ikke man kan generalisere, der kan være stor 
forskel fra person til person, bopæl, andre handicap ud over 
synshandicappet. Ved at ændre grænsen, vil lovforslaget også være til gavn 
for en yngre gruppe, gruppen som ser mindre end 6/60 er fortrinsvis ældre 
borgere. 
 
Vi håber, at synsgrænsen ændres til gavn for flere med et synshandicap. 
Nedsatsyn.dk står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for uddybelse af 
ovenstående. 
 
Høringssvaret er udarbejdet af Nedsatsyn.dk’s bestyrelse.  
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Medlemskab af Nedsatsyn.dk 
Har du lyst til at fortsætte dit medlemskab eller vil du gerne være medlem? 
Der er fire typer medlemskab: 

 Støttemedlem 100 kr. pr. 

 Ordinært medlem 200 kr. 

 Husstandsmedlemskab 300 kr.  

 Firmamedlemskab 500 kr. 
Alle medlemskaber gælder 1 år fra tegningsdatoen. 
 
Læs meget mere på www.nedsatsyn.dk i ”Bliv medlem” 
 
Du kan forny eller oprette dit medlemskab på følgende måder: 

 Hjemmesiden www.nedsatsyn.dk ”Bliv medlem” bruges også hvis du 
allerede er medlem.  

 MobilePay 23 36 67 98 skriv dit navn i feltet, er du ikke medlem vil vi 
bede dig sende os en mail på nedsatsyn@gmail.com med dine kontakt 
oplysninger. 

 Bank overførsel til 7171 1408345 Jyske Bank, er du ikke medlem har vi 
brug for at du sender en mail til nedsatsyn@gmail.com med dine 
kontakt oplysninger. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive på nedsatsyn@gmail.com 
eller ringe på 23266798 (læg evt. en besked på telefonsvaren) 
 
 

 

Billedetekst: Hjemmesiden, klik på ”Bliv medlem” øverst. 

  

http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
mailto:nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Temadag - Motion og trivsel 
Instituttet for blinde og svagsynde afholder fredag den 25. maj en temadag 
om motion og trivsel.  Det lyder rigtig spændende, arrangementet er gratis at 
deltage i. 
 
 

Invitation 

 
Åbent Hus på IBOS 
Motion og bevægelse, hvor alle kan være med. 

Det gør godt - og så er det sjovt.  
 

Tid: Fredag den 25. maj 2018 kl.10-22 
Sted: IBOS, Rymarksvej 1, 2300 Hellerup 
Pris: Gratis 
Tilmelding: Information følger – men sæt X i kalenderen! 
Dagen vil byde på oplæg om fysisk aktivitet og om erfaringer med at være 
fysisk aktiv med nedsat syn.   
Der vil være mulighed for at prøve aktiviteter i praksis.  
Der vil også være mulighed for at købe mad og drikke, og nyde musikalsk 
underholdning af musikere med synshandicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedtekst: Logo Instituttet for Blinde og Svagsynede 

 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0ktOf-PXYAhUD3iwKHUyNBF4QjRwIBw&url=http://www.ibos.dk/omibos.html&psig=AOvVaw2FysoVBvF9mQPhKjj_okUn&ust=1517066725141941
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Kommende arrangementer og events i Nedsatsyn.dk 
 
Tirsdag den 20. februar  Inspirationsaften 
Tirsdag den 20. marts Inspirationsaften 
Lørdag den 7. april  Årsmøde/generalforsamling 
Tirsdag den 15. maj  Inspirationsaften 
Mandag den 21. maj  Royal Run 
Fredag den 25. maj  Temadag motion og trivsel IBOS 
Lørdag den 15. september NEDSATSYN2018 messe og foredragsdag 
 

 
Billedtekst: Huskeliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udgivelsesdatoer Under Luppen 2018 
 
Udgivelsesdato Deadline for indlæg  

24.-25. marts 20. marts 

12.-13. maj 8. maj 

21.-22. juli 17. juli 

1.-2. september 27. august 
(messeinformation) 

13.-14. oktober 9. oktober 

1.-2. december 27. november 
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Alle firmaer, organisationer, institutioner osv. som har tegnet et 
firmamedlemskab i Nedsatsyn.dk, har mulighed for at få en A4 side i hvert 
nyhedsbrev. Dette er en blanding af reklamer og fakta.  
 

   
 
 

www.lvi.dk 
 
 
 
 

Billedtekst: LVI logo 
 

 
 

www.eschenbach.dk  
 
 

Billedtekst: Eschenbach logo  

https://www.eschenbach.dk/
http://www.lvi.dk/
http://www.eschenbach.dk/


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  3. årgang nr. 1-2018  

 
Billedtekst. Reklame Instrulog 
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Billedtekst: Reklame Itech  
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Billedtekst: Reklame Lys og Lup 
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VIData: Data for synshandicappede. 
          Billedtekst: WebBox 

VIData tilbyder undervisning, rådgivning og teknisk support for 
synshandicap-pede (mest blinde) indenfor diverse IT løsninger 
og hjælpemidler. VIData har stor erfaring indenfor området, og 
tilbyder en professionel rådgivning ud fra brugerens behov. 
VIData har mange års erfaringer i undervisning af døvblin-de, lige fra folk 
med stort høretab som skal have indstillet talesynteser eller højtalere, til folk 
der er helt døve og blinde som er punktbrugere og tegnsprogsbrugere. 
 
VIData forhandler også unikke hjælpemidler til synshandicappede. Det første 
hjælpemiddel VIData har importeret og lanceret i Danmark kaldes WebBox. 
 
Hvad er WebBox? 
WebBox er en simpel adgang til den online digitale verden. WebBox er en 
meget enkelt betjent online radio, som er specielt designet til synshandicap-
pede, ordblinde og læsesvage, eller hvis man blot ønsker en meget enkel 
betjening. 
WebBox har følgende funktioner: 
• Individuel opsætning til den enkelte bruger. Funktioner der ikke ønskes 

kan fjernes på individuel basis, hvilket gør WebBox lettere at bruge. 
• Direkte afspilning af lokale lydaviser direkte fra dit område. Nu er det 

slut med at sende og modtage lydaviser på cd med posten.  
• Oplæsning og navigering af bestemte hjemmesider med nyheder, 

vejrudsigt og andre vigtige informationer i hverdagen.  
• Afspille lydbøger og daisy bøger direkte fra din boghylde hos Nota. 
• Afspille og navigere i strukturerede Daisybøger. 
• Læse e-bøger og tekst filer. 
• Afspilning af podcasts og Internetradio fra hele verden. 
• Mulighed for læsning af e-mails.  
• Gøre maskinen endnu mere simpel at betjene ved at tilføje genveje til 

maskinens funktioner, samt afspilning af foretrukne aviser, 
radiostationer m.m. 

• Nem aflæsning af tid og dato. 
• Kan afspille fra SD kort, eksternt cd drev, USB stik og ekstern harddisk. 
 
Se mere på www.vidata.dk, Mail: support@vidata.dk, telefon: +45 42 72 14 79. Facebook 
side: http://facebook.com/vidata.dk/ 

http://www.vidata.dk/
mailto:support@vidata.dk
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Billedtekst: Reklame all-ears  



   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  3. årgang nr. 1-2018  

Prøv at have nedsat syn med ny app 

En ny augmented reality-app, der giver danskere mulighed for at have 
nedsat syn, er på trapperne. Formålet? At skabe et samfund, der bedre 
rummer svagsynede personer. 
 
Du skal spise aftensmad, men kan ikke se kartoflerne, fordi de går i et med 
din hvide tallerken. Eller du skal google opskriften på din yndlings banankage, 
men kan ikke finde den rette hjemmeside på din tablet.  
 
Disse to eksempler er taget ud fra den dagligdag som mange personer med 
nedsat syn har. Og denne dagligdag kan blive lidt nemmere med få 
ændringer. Men det kræver, at personer med syn kan forstå, hvad det vil sige 
at have nedsat syn. Og det kan de snart med en ny app. 
 
Disse refleksioner kan bruges, når en virksomhed skal lave ny hjemmeside 
eller når der skal bygges nye plejeboliger i en kommune. Ved at prøve det på 
egen krop er det nemmere at huske de udfordringer, man selv oplevede. På 
den måde kan en arkitekt eller multimediedesigner nemmere forme deres 
design med synsnedsættelse i baghovedet. 
 
Idéen til appen kommer fra Ballast CPH, en social bæredygtig virksomhed, 
som arbejder for at gøre dagligdagen nemmere for de mange svagsynede 
personer, der lever i Danmark. 
 
- Vi har siden vores speciales afslutning i sommeren 2016 arbejdet for, at 
gøre Danmark mere tilgængeligt. Vi mener, at det ikke er personer med 
nedsat syn, der skal tilpasses samfundet, men samfundet, der skal ændre sig 
for de svagsynede. Derfor startede vi vores virksomhed, fortæller Michala 
Mathiesen, der er en af de tre direktører. 
 
Sådan vil appen virke 
Augmented reality minder om virtual reality, hvor man får et par briller på med 
en telefon i. Men i stedet for at være en opfundet verden som i virtual reality, 
bliver der i augmented reality i stedet lagt et genereret lag oven på kameraet i 
telefonen. 
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I appen vil filtrene imitere de forskellige øjensygdomme, der findes, herunder 
blandt andet grå og grøn stær, pletter for øjnene forårsaget af diabetisk 
øjensygdom eller stærkt svagsyn.  
 
- Planen er, at brugeren af appen kan lægge flere filtre ovenpå hinanden, og 
på den måde efterligne unikke synshandicap i brugerens egen stue, fortæller 
Michala Mathiesen. 
 
Pårørende kan bruge AR-appen til at opleve bedstemors grå stær eller 
fætterens svagsynethed, og fagprofessionelle kan bruge systemet til at lære 
mere om deres brugeres udfordringer, og dermed forstå og forbedre deres 
tilgang til deres borgere, kunder eller brugere. 
 
Virksomheder har set potentialet 
Appen bliver udviklet i samarbejde med fagprofessionelle og studerende på 
KEA og Metropol, og den bliver sponsoreret af Synoptik Fonden. 
Sideløbende vil et forskningsprojekt i samarbejde med DTU og Copenhagen 
Healthtech Solutions undersøge appens læringsudbytte. Ballast CPH har 
indgået et samarbejde med Serious Games Interactive om, at de skal udvikle 
appen i løbet af efteråret. 
 
Appen forventes at være færdig i starten af det 
nye år. 
 
Hvis du vil vide mere, kontakt Michala Mathiesen 
på tlf.nr. 5069 6465 eller mail 
mm@ballastcph.dk. Hun kan bedst fanges 
mellem 8 og 16. 
 
Billeder til artiklen:  
 
På billedet står tre mænd iført augmented reality-briller. (Foto: Christine 
Svensson) 
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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.  
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