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Den 1. juli 2017 kan vi fejre 1 års fødselsdag. 

 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den positive 
modtagelse.   

 
Nedsatsyn.dk har allerede afholdt tre arrangementer i 2017. 
Årsmøde i april, NEDSATSYN2017 i maj og ”Gi’ en arm” i  
juni.  

 
Billedtekst: balloner  
 

Efteråret bliver også spændende, vi er på nuværende tidspunkt ved at planlægge  
flere events. Se mere længere nede i dette nyhedsbrev. 
 
Det er dejligt at så mange bakker op om foreningen, men vi skal være endnu flere. 

 
I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

 ”’Gi’ en arm” 11. juni i Klampenborg 

 ”’Gi’ en arm” den 30. september i Aarhus 

 Præsentation af bestyrelsen i Nedsatsyn.dk 

 Invitation fra CKV synsrådgivningen i Odense 

 IBOS præsentere: Nodelæser for blinde og svagtseende 

 
 
 
God sommer 
Bestyrelsen i Nedsatsyn.dk vil hermed  
ønske alle en god sommer.  
 

 
 
 
 
 
 

Billedtekst: liggestole på en strand 
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”Gi’ en arm”  
Søndag den 11. juni blev ”Gi’ en arm” afholdt i 
Dyrehaven ved indgangen ved Klampenborg 
station. Arrangementet var et samarbejde mellem 
Nedsatsyn.dk og BFO Brugernes Førerhunde 
Ordning.  
 
Dagen startede kl. 10.30 hvor en masse glade 
mennesker mødte op for at gå en tur i 
Dyrehaven. Der var lavet forskellige ruter, som  
man kunne følge via kort.    Billedtekst: fra arrangementet 

 
Efter gåturen blev der serveret sandwich og kaffe  
fra en ”kaffeknallert”, her var det muligt få næsten  
alle typer varme drikke.  
 
Det var en fantastisk hyggelig dag, og et super  
godt vejr.  
 
Der var rigtig mange som var nysgerrige  
på hvad vi lavede. Vi benyttede selvfølgelig til at 
fortælle om foreningen og dele foldere ud. 
      Billedtekst: fra arrangementet 

Vi regner med at gøre det til en årlig begivenhed. 
 

 
”Gi’ en arm” i Aarhus 
Lørdag den 30. september afholder 
Nedsatsyn.dk og BFO Brugernes 
Førerhunde Ordning ”’Gi’ en arm” i Den 
Gamle By i Aarhus.  
      
      Billedtekst: Skilt med den Den Gamle By 

Der kommer selvfølgelig meget mere information, men vi kan afsløre der bliver guidet 
rundvisning i 70’er bydelen. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
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Præsentation af bestyrelsen (inkl. personbilleder) 

Nedenfor kan du læse lidt om bestyrelsesmedlemmerne i Nedsatsyn.dk. 
 
Ole Gadegaard (formand) 
52 år. Bor i Silkeborg og er gift med Marianne og har 2 børn.   

Jeg arbejder i en større vvs og el forretning i Silkeborg som 
butiksleder.  

I min fritid laver jeg frivilligt arbejde i den lokale atletikklub og er   
selv en aktiv løber. Har lige for nylig gennemført Lillebælt 
Halvmaraton og flere er i støbeskeen  

Jeg har øjensygdommen Retinitis Pigmentosa med under 10 
graders synsfelt, måske bedre kendt som kikkertsyn. Har tidligere 
været med i RP gruppen i ca. 10 år og har forholdsvis stort kendskab til 
synsverdenen.  
 
En samlet og samarbejdende synsverden er i min optik det Nedsatsyn.dk skal 
kæmpe for.    

 

Søren Rasmussen (næstformand, kasserer) 
50 år. Bor i Odense, er gift med Charlotte og har 1 barn.   

 
I de sidste 4 år har jeg været ansat på CKV Synsrådgivningen i 

Odense som IT konsulent.  

Før det, var jeg konsulent hos DBS i 3 år. Sideløbende var jeg 

beskikket medlem af Ankestyrelsen i en periode på 4 år. Indtil da 
var jeg ansat i hvidevare- og belysningsbranchen.  

 
De seneste år har jeg været aktiv i frivilligt arbejde. 

 
Jeg er svagtseende og har diagnosen Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn). 
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Martin Serup Mejlby 
Bor i Albertslund og driver Lys og Lup i Rødovre, sammen med 
tre ansatte.   
 
Gennem Lys og lup forhandler jeg omtrent alt i hjælpemidler og 
belysning til svagtseende. 

 

John Bo Pedersen 
63 år, på pension. Bor i Roskilde.  

  
Arbejder frivilligt i Brugernes Førerhunde Ordning, har tidligere 
været Førerhundekonsulent i DBS.  

  
Har arbejdet med synshandicappede i 20 år, og har stor interesse i 
at hjælpe, hvor man kan. Er fortaler for samarbejde, og politisk 
interesseret  

 
 
Jesper B. Berger 
54 år. Bor i en af DBS´ boliger på Østerbro i København.   
 
Jeg er uddannet civilingeniør, har arbejdet i offentlig 
administration i 25 år men er i gang med at blive musiklærer. Jeg 
spiller bas i et balkanorkester, øver mig i tantrisk massage og er 
polyamorøs.   
 
Jeg har en genfejl (Akromatopsi), der gør, at jeg ikke kan se 
skarpt, jeg ser ikke farver og jeg er stærkt lysfølsom. Jeg bruger filterlinser, 
filterbriller, hat, kikkert, kan ikke få kørekort, men klarer alt transport med ladcykel.  
 
Jeg er optaget af digital og fysisk tilgængelighed for svagtseende samt integration af 
svagtseende på arbejdsmarkedet. Er aktiv i IBOS´ mentornetværk. 
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Pia Juhl (suppleant) 
53 år. Bor i Holev nær Odense.  
Blev stærkt svagtseende i 1998 pga. genetisk øjensygdom 
Lebers obticus neurit atrofi (D6). Det medførte at jeg mistede mit 
centersyn samt er meget lysfølsom. Læser med 10-12 x 
forstørrelse.   
 
Jeg er uddannet teknisk tegner og har efter synsnedsættelse  
arbejdet som det, receptionist, telefonsalg og i butik.   
 
Jeg har 2 voksne drenge og har formået at blive boende  
 i mit hus med et par hobbyheste i haven på trods af synsnedsættelsen. 
 
 
 
 

 

 
 

Billedtekst: Blomstermark  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0ZS949bUAhVlJ5oKHVJRCGQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Falleroedmusikskole.dk%2F&psig=AFQjCNG__4CW1J34JbQoSP6gfFo4HZbWrA&ust=1498403710836953


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  2. årgang nr. 7-2017  

Invitation 
CKV Synsrådgivningen og brugerrådet, Heden 11, 5000 Odense C inviterer alle til 
temadag om meningsfulde aktiviteter. 
 
Temadag om meningsfulde aktiviteter, d. 23/9. Heden 11, 2 sal, 5000 Odense, kl 
09.45 – 15:00 
 
Program for dagen: 
09:45 – 10:00  Kaffe og rundstykker 
10:00 – 10:30 Syns Danmark.  

Lis Fløe Pedersen, Afd. leder for Synsrådgivningen, fortæller om 
organisationer i Danmark, der hjælper dig, når synet svigter.   

10:30 – 10:45 Pause 
10:45 – 12:00   ”At turde møde nye udfordringer, når man ser dårligt”, foredrag v. Mads 

Baulund. 
12:00 – 12:45  Frokost 
12:45 – 13:30  Workshop 1 
13:30 – 13:45  Pause 
13:45 – 14:30 Workshop 2  
14:30 – 15:00 Afslutning i plenum  
 
Workshops: 
1.   Bridge 
2.   Skak  
3.   Blomsterbinding 
4.   Hjælpemidler 
5.   Siri  
6.   Motion 
7.   Håndarbejde 
8.   Spil  
9.   Showdown, goalball, bowling og elektronskydning 
10.   Vedligeholdelse af hus og have mm. 
 
Tilmelding til susan.linke@rsyd.dk. Skriv, om du vil købe en sandwich samt hvilke 2 
workshops, du ønsker at deltage i.  
 

mailto:susan.linke@rsyd.dk
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IBOS NODELÆSER: NYT HJÆLPEMIDDEL TIL BLINDE OG 
SVAGSYNEDE, DER ELSKER MUSIK 
  
Nu er der endelig et hjælpemiddel, der kan give blinde og svagsynede mulighed for 
at tilegne sig noder på lige fod med seende. IBOS har udviklet IBOS Nodelæser, 
som er skræddersyet til blinde og svagsynede. Programmet er gratis. Og nu er det 
live! 
  
Blinde og svagsynede kan udleve musikdrømmen på lige fod med seende 
- Grunden til at IBOS er gået ind i projektet er, at der i dag ikke findes et program til 
at læse noder med, som er tilgængeligt og anvendeligt, for folk der ikke kan se. 
Sådan siger IBOS IKT-konsulent, Daniel Gartmann, der selv er blind, om bag-
grunden for, at IBOS har udviklet programmet, som er udviklet i samarbejde med 
synskonsulenter og blinde og svagsynede musikere. Det bidrager nu til, at blinde 
og svagsynede kan tilegne sig noder på lige fod med seende. Programmet gør det 
både nemmere og hurtigere. For det første ved, at man kan få noderne gengivet på 
den måde, som man er vant til at læse på. Så hvis man er vant til at læse med 
punktskrift, så kan man få noderne op på sit punktdisplay. Hvis man er vant til at 
læse ved hjælp af lyd, så kan man få noderne læst op ved syntetisk tale. Og hvis 
man bare vil høre musikken, så kan man også det. For det andet er der tid at 
spare. 14-årige Nicolai, der er blind, giver et eksempel: 
-  Jeg spiller klaver og har indtil videre lært mine klaverstykker ved, at min klaver-
ærer spiller noget først og så spiller jeg det efter. Så jeg tror, at min klaverlærer 
kommer til at bruge programmet. Jeg får jo dobbelttid til undervisningen, fordi jeg 
skal spille efter gehør. Det tager længere tid, end at kigge op på noderne og se, 
hvad man nu skal spille. Jeg tænker, at hvis jeg bare lige kan scrolle ned over 
noderne igen til musiktimen, så kan man skære ned på min ekstra undervisnings-
tid, fordi det ikke vil tage så lang tid at lære et nyt stykke.  
  
Det kan IBOS Nodelæser 
Kort fortalt, så kan programmet læse noder op fra et musikstykke (med navn, 
værdi, takt osv.), afspille lyden og vise noderne visuelt på en skærm. Noderne kan 
vises som tekst eller punktnoder (braillenode) på et punktdisplay.  
  
Programmet styres med tastaturgenveje og menuer og brugeren kan med fordel 
benytte de almindelige kommandoer i JAWS til oplæsning. Man kan blandt andet 
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navigere rundt i musikstykket og eksempelvis springe til en bestemt takt og vælge 
hvilke noder eller stemmer der ønskes oplæst eller vist. Det er også muligt at ind-
stille afspilningshastigheden og programmet kan gentage en sekvens automatisk til 
indlæring.  
  
Programmets design 
IBOS Nodelæser anvender det mest udbredte digitale format til musik: MusicXml, 
som indeholder de samme oplysninger som et trykt partitur på papir. 
Musikstykkerne kan købes eller hentes gratis fra et af de mange nodearkiver på 
internettet. Brugeren kan også lave musikstykket med noderedigeringsprogram-
merne Sibelius eller MuseScore, der kan åbnes direkte fra IBOS Nodelæser.  
  
Programmet er udviklet til PC med Windows 10 og JAWS 17. Det kræver ikke 
særligt udstyr. Der skal dog kobles et punkdisplay til computeren, hvis man vil have 
visning i punktnoder. Man kan dog sagtens bruge IBOS Nodelæser uden at kunne 
læse punktnoder.  
  
Hvis man ikke har en PC, men en Mac, så skal der installeres ”Virtuel Windows”. 
Og herefter kan man installere JAWS og IBOS Nodelæser i ”Virtuelle Windows” - 
som så kører på Mac’en.  
  
Vil du vide mere? 
Du er velkommen til at kontakte IBOS’ IKT-konsulent Bo Alstrup på 
CX64@sof.kk.dk eller 39 45 25 71, hvis du vil vide mere om IBOS Nodelæser. 
  
Podcast: Få en kort gennemgang af IBOS Nodelæser, demonstreret af IKT-
konsulent, Daniel Gartmann  

  

mailto:CX64@sof.kk.dk
http://www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_Nodelaeser/Introduktion_til_IBOS_Nodelaeser.mp3
http://www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_Nodelaeser/Introduktion_til_IBOS_Nodelaeser.mp3
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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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