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Nyhedsbrev juli 2018 

Nye spændende tiltag og aktiviteter er nøgleordene i nyhedsbrevet, som vi 
håber, I vil nyde her i det fantastiske sommervejr. 
 
Vi oplever en masse positive tilbagemeldinger og en øget støtte til 
foreningen. Vi er rigtig glade for den store interesse der allerede er for vores 
kommende messe, her er der også stor opbakning fra udstillerne, tak for 
det! 
 
I efteråret er der planlagt en del aktiviteter. Et af de nye tiltag en 
Inspirationsaften i Brøndby. I fremtiden vil vi gerne kunne lave 
arrangementer i hele landet. 
 
Bestyrelsen har lavet nogle rammer for spændende arrangementer, og 
håber I vil bakke op om foreningen for alle med nedsat syn. For at få 
økonomien til at løbe rundt og holde vores priser på et lavt niveau er det 
tvingende nødvendigt, at du tager stilling til, om du ikke skal være et aktivt 
medlem af foreningen, se hvordan længere nede i nyhedsbrevet. 
 
Til slut vil vi ønske jer alle en fortsat god sommer, og håber at se jer til et af 
vore arrangementer. 
 
Du kan i denne udgave af nyhedsbrevet læse om:  

 Tillykke til os alle  

 Inspirationsaften den 22. august i Odense 

 NS2018 den 15. september 

 inspirationsaften den 2. oktober i Brøndby 

 Sådan bliver du medlem 

 Kommende arrangementer 

 Udgivelsesdatoer for Under Luppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedtekst: Flag  
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Tillykke til os alle 
 
Den 1. juli kunne Nedsatsyn.dk fejrer sin 2 års fødselsdag. Det har været 2 
år med konstant fremgang og stigende interesse for foreningen. Som det 
kan læses i dette nyhedsbrev, sker der masser af ting i Nedsatsyn.dk.  
 
Tanken med Nedsatsyn.dk var at skabe et fællesskab og sætte fokus på det 
at leve med et nedsat syn. Begge dele er lykkedes, men foreningen skal 
naturligvis vokse sig endnu større.  
 
Nedsatsyn.dk har gennem de sidste 2 år vist at foreningen virkelig er for 
alle, og at der er behov for en forening som Nedsatsyn.dk. 
 
Foreningen blev skabt som et supplement til de eksisterende foreninger, og 
det er den fortsat.  
 
Endnu en gang tillykke til os alle, og vi ses derude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Billedtekst: Balloner 

  

https://pixabay.com/da/balloner-fest-farver-gummi-flyve-1786430/
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Invitation til 

INSPIRATIONSAFTEN        
Onsdag den 22. august 2018 

Alle kan gratis deltage 
 

Foreningen Nedsatsyn.dk inviterer til Inspirationsaften i 
Borgernes Hus lokale 3.6 i Odense, som ligger ved siden af 
Odense Banegård. Arrangementet er gratis. Tilmelding er nødvendigt 
pga. af begrænset antal pladser. Tilmelding på mail: 

tilmelding.nedsatsyn@gmail.com senest den 20. august 2018 
Program: 
kl. 16.00 Velkomst samt præsentation af Foreningen 

Nedsatsyn.dk 
kl. 16.05 Optiker Jesper Nielsen fra CKV Synsrådgivningen 

i Odense, viser og fortæller om forskellige optiske 
løsninger, lovgivning m.m. Kender du alle 
mulighederne? 

kl. 17.00 Pause - Nedsatsyn.dk giver lidt at spise og drikke 
kl. 17.30 Hvad kan du gøre for at hjælpe dig selv i hverdagen? 
 Vi viser forskellige ting, som kan være en hjælp, i 

køkkenet, i haven, i værkstedet m.m. Har du tips og 
idéer som andre kan have glæde af, så kom og vær 
med. Lad os udveksle erfaringer. 

kl. 18.30 Tilgængelighed, vil du repræsentere Nedsatsyn.dk i 
Odense? 

kl. 18.45  NS2018 den 15. september 2018, information. 
kl. 19.00 På gensyn 
Alle tilmeldte får tilsendt mere information et par dage før Inspirationsaftenen. 
Der er planlagt møder for resten af året. Der kommer forskellige 
leverandører og viser hjælpemidler. Der vil være foredrag, debatter m.m. Så 
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 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
mailto:nedsatsyn@gmail.com
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NS 2018 Messe og foredragsdag med 
fokus på nedsat syn 
 
Lørdag den 15. september 2018 kl. 10-15.30 
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne 
 
NS2018 er en messe og foredragsdag med fokus på det at leve med et 
nedsat syn. Der vil være foredrag samt mulighed for at se alverdens 
hjælpemidler fra landets førende forhandlere. Udstillingen vil spænde bredt, 
der vil være alt fra lupper, svagsynstastaturer, it programmer, briller med 
indbygget kamera m.m.  
 
Alle vil have mulighed for at få en snak med professionelle. 
Udover forhandlere vil der også være mulighed for at møde en række 
foreninger og organisationer som arbejder på synsområdet.   
 
Tilmelder du dig inden den 10. september får du følgende fordele 

 Du får en gratis kop kaffe/te i Cafeen 

 Ved ankomst vil du få en Nedsatsyn intro bag 

 Du kan tilmelde dig afhentning på banegården 
Samtidig hjælper du os med at organisere hele dagen. Det giver også 
Cafeen en idé om, hvor meget kaffe/te de skal forberede. 

 
Tilmelding på mail: tilmelding.nedsatsyn@gmail.com 
 
NS2018 afholdes i Danmarks mest centrale placering, midt i Danmark og 50 
meter fra Odense Banegårdscenter. 
   
Adressen er: Borgernes Hus 

Østre Stationsvej 15 
5000 Odense C. 

 
Alle deltagere kan være med i lodtrækningen om flotte 
præmier, sponsoreret af udstillerne på NS2018. Se mere på 
Nedsatsyn.dk’s stand. 
 
 
 
 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
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Program: 
 
kl. 10.00 Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell fra 

Odense kommune åbner messen. 
kl. 11.00-12.00 Synskonsulent Per Mortensen fra CKV Syn, Odense, 

holder foredrag om lyset og lysets betydning med 
nedsat syn. 

kl. 13.00-14.00 Psykoterapeut Christel Sonne holder foredrag, om det 
at være blind, mor og selvstændig erhvervsdrivende. 
Udfordringerne er mange, men godt humør og sund 
fornuft løser mange ting. 

kl. 15.15 De heldige vindere findes, og præmierne udleveres. 
Gevinster skal afhentes med det samme, ellers 
trækkes ny vinder.  

kl. 15.30 Messen lukker. 

 
Praktiske informationer: 
Frokost:  Cafeen vil være åben, her er det muligt at købe både 

mad og drikke.  
 
Find vej fra Odense Banegårdscenter (OBC): 
 Når du går ud af OBCs hovedindgang, er du på Østre 

Stationsvej, her drejer du til venstre og 50 meter 
længere henne ligger Borgernes Hus. 
 

Find vej i bil: Der er parkeringspladser på modsatte side af vejen 
ved Fyens Stiftstidende. Derudover er der en 
parkeringskælder under Odeon. Alternativ er OBC’s 
parkeringshus, som ligger på modsatte side af 
banegården. Men du kan gå gennem banegården. 

 
Hold dig løbende orienteret om NS2018 på: 
  Facebook nedsatsyn.dk 
  Hjemmesiden www.nedsatsyn.dk 
 
Er du medlem af foreningen Nedsatsyn.dk vil du modtage mere information 
direkte på mail.  
 

 
 

http://www.nedsatsyn.dk/
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Udstillere 
 
Vi vil i den kommende tid, fortæller mere om de enkelte udstillere. Dette vil 
ske på Facebook og i næste udgave af Under Luppen. På nuværende 
tidspunkt ser listen over udstillere ud som følger: 
 
Instrulog VIdata 

Lys og lup LVI          

ITECH Eschenbach  

Medivit BallastCPH  

IBOS Hjælpemidler Odense Bibliotek   

HFH Hjælpemidler for synshandicappede 

 

 

Inspirationsaften den 2. oktober i Brøndby 
I samarbejde med Fleksjobber Netværket, inviteres du til Inspirationsaften 
den 2. oktober i Brøndby kl 17 til 20. 
 
Adressen er Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. 
Programmet er ikke helt på plads, men vi kan afslører at firmaet Lys og lup 
kommer og viser hvad der er af muligheder indenfor lys, lupper, tastaturer 
osv. 
 
Mere information i kommende nyhedsbreve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedtekst: Kulturhuset Kilden 
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Kalenderen 
 
22. august  Inspirationsaften i Odense 
15. september NS2018 Messe og foredragsdag 
2. oktober  Inspirationsaften i Brøndby 
25. oktober Arrangement på CKV Synsrådgivningen i Odense 
26. november Inspirationsaften i Odense 
 

Kommende udgivelser 
 
Udgivelsesdato  Deadline for indlæg 
1. - 2. september  27. august (messenummer) 
13. - 14. oktober  9. oktober 
1. - 2. december  27. november 
 

 

 

Sådan bliver du medlem 
 
Du kan blive medlem af Nedsatsyn.dk, foreningen har brug for flere 
medlemmer. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi. Alle kan være 
medlem, her er ingen krav eller synskriterier. 
 
Der er 4 typer medlemskaber: 
Ordinært medlem   200 kr. 
Husstandsmedlemskab  300 kr. 
Støttemedlem  100 kr. 
Firmamedlem  500 kr. 
 
Alle medlemskaber gælder 1 år fra tegningsdatoen. 
Se mere på hjemmesiden, her kan du også tegne medlemskab.  
 
Link til  hjemmeside: www.nedsatsyn.dk  
 
Det er også muligt at betale via MobilePay 23366798 

 
 
 
 

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.  
 
 
 
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.  

Billedtekst: forside af folder 

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


 
 

 
 

LVI Danmark 
Hjælpemidler til blinde 
og svagsynede   
- CCTV 
- Punktudstyr 

- Oplæsningsapparater 

- Forstørrelsesprogrammer 

     Billedtekst:: CCTV 
- Elektroniske lupper 

- Daisyafspillere 
 
 
 

 
Billedtekst: Punktudstyr 

 
 
 
 

 
 
 

 
Billedtekst: LVI logo 

 

www.lvi.dk 
     Billedtekst: Lup 
 

  

http://www.lvi.dk/


 

 
 
Billedtekst: Reklame Itech  



 
 
 

 
 

Ingers mand fik en aha-oplevelse  
  

Inger Svensson fik i sine 20’re konstateret RP, og synet 
blev værre og værre. Hendes mand kunne i mange år 
ikke helt forstå, hvad det betød - indtil han prøvede 
Perspectacles Simulationsbriller fra Ballast CPH.  

  
Af Margrethe Løkkegaard  

Billedetekst: Inger Svensson  
- 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. Hun er 52 år og fik konstateret 
RP, da hun var i sine 20're. Det er altså en del af hende, og det har ikke altid været 
nemt. Men hendes familie er god til at støtte hende.  
  
- Mine børn har haft perioder, hvor det var svært for dem 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 verden. Det ændrede sig, da han prøvede Perspectacles Simulationsbriller. 
Nu kunne han sætte sig direkte i Ingers sted.  
  
- Han havde dem på i cirka 20 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”, fortæller Inger. 
 
Brillerne kommer stadig på en gang imellem derhjemme. 
 
- De 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.  
  
- 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 Svensson.  
  
Ballast CPH har også udviklet læringsspillet 'Indblik', som ligesom simulationsbrillerne 
skaber forståelse for de vilkår, som mennesker med synsnedsættelse, lever med. Begge 
dele kan bruges af private og på arbejdspladser, for eksempel af professionelle der 
arbejder med mennesker med svagt syn. Både briller og spil kan købes på firmaets 
hjemmeside på www.ballastcph.dk. 

 

 
 
 

 

http://www.ballastcph.dk/


 

 
 

Lige så hurtigt som vinter blev til forår, er 
foråret blevet til sommer ς vi kunne næsten 
ƭƛƎŜ ǎň ƎƻŘǘ ƘŀǾŜ έƎŜƴǳŘǎŜƴŘǘέ ǾƻǊŜǎ ƛƴŘlæg 
om solbriller fra sidste indlæg i Under Lupen. 
 

I stedet vil vi denne gang sætte fokus på FitMacula-systemet fra italienske 
Fonda; et system af briller, linser og filtre specielt til personer med skader på 
macula ς og et godt eksempel på, at synshjælpemidler ikke behøver at råbe 
»handicap-hjælpemiddel!« ud i omgivelserne. 
 
Fonda far-linserne i FitMacula kombinerer forstørrelse og prismeeffekt, så 
indtrykket af bærerens omgivelser dels forstørres, dels forskydes, så det man 
ǎŜǊ έƭƛƎŜ ǊŜǘ ŦƻǊǳŘŜέ ŦƭȅǘǘŜǎ Ǿŋƪ ŦǊŀ ŘŜ ŘŜŦŜƪǘŜ ƻƳǊňŘŜǊ Ǉň ƳŀŎǳƭŀ ς se illu-
strationen til højre. Styrken i linsen kan naturligvis også laves progressiv, så 
man kan bruge brillen på både kort og lang afstand. 
 
5Ŝǘ ƎǄǊ ŘŜǘ ŘŜƭǎ ƴŜƳƳŜǊŜ ŦƻǊ ōŋǊŜǊŜƴ ŀǘ ƘƻƭŘŜ ŘŜǘ ŜȄŎŜƴǘǊƛǎƪŜ έōƭƛƪέ Ǉň Ŝƴ 
person, genstand, etc., og man undgår at se ud som om Ƴŀƴ έƪƛƎƎŜǊ ƭƛƎŜ ŦƻǊ-
ōƛέ ŜƪǎŜƳǇŜƭǾƛǎ Ŝƴ ǎŀƳǘŀƭŜǇŀǊǘƴŜǊΦ  

Til FitMacula findes 
ŘŜǎǳŘŜƴ ǘƻ έŦŀƳƛƭƛŜǊέ 
af solbrille-filtre: let-
tere filtre uden polari-
sering til brug på sky-
ede dage og andre si-
tuationer med mode-
rat intensivt dagslys, 
og kraftigere filtre med po-
larisering til de strålende 
solskinsdage (som vi jo får en del 
af i disse uger). Behovet for at 

ōƻǊǘŦƛƭǘǊŜǊŜ ŘŜǘ ƳŜǎǘ έǎƭƛŘǎƻƳƳŜέ Řȅōōƭň ƻƎ ǾƛƻƭŜǘǘŜ ƭȅǎ ǾŀǊƛŜǊŜǊ ŜŦter hvor meget 
dagslys, herunder det blå lys, der er i omgivelserne, og filtrene til stærkt solskin er 
desuden polariseret, så man slipper for de værste gener af reflekser fra blanke 
overflader. Med F-Glare overfladebehandling kan man også få det spejlrefleks-έƭƻƻƪΩŜǘέ i 
sine FitMacula-briller. 
 
CƛƭǘǊŜƴŜ ƭŜǾŜǊŜǎ ǎƻƳ έŎƭƛǇ-ƻƴǎέΣ ŘŜǊ ǇŀǎǎŜǊ ǘƛƭ CƛǘaŀŎǳƭŀ-stellene, og for at 
gøre det nemt og bekvemt at tage clip-ons af og på, har italienerne fundet 
på en rigtig elegant løsning: Der er magneter i stel og filtre, som holder de 
to dele sammeƴΤ ōŀǊŜ έǇƛƭέ ŘŜƴ ŜƴŜ ŎƭƛǇ-on af, og før den anden op foran 
ōǊƛƭƭŜǊƴŜΤ ƳŜŘ Ŝǘ ƭƛƭƭŜ ƳŀǊƪŀƴǘ ƪƭƛƪ έǎǇǊƛƴƎŜǊέ ŘŜ ƴŋǊƳŜǎǘ Ǉň ǇƭŀŘǎ ŀŦ ǎƛƎ ǎŜƭǾΦ 
YƻƳǇǊƻƳƛǎƭǄǎǘ ƛǘŀƭƛŜƴǎƪ ŘŜǎƛƎƴ ƛ ŦƻǊƳ ƻƎ ŦǳƴƪǘƛƻƴΧΗ 
 
Så kom ud i sommerlandet med stil ς og pas på Jeres syn, jer selv og hinanden ς og på det efterhånden knas-
tørre sommerlandskab derude. 
 

Lys og lup ApS · Erhvervsvej 30 · 2610 Rødovre · Tlf. 43 451 451 · www.lysoglup.dk · lysoglup@lysoglup.dk 

  

Lys og lup under luppen 
juli / august  20 18  

Til sol-
skins-
dage 

Til de 
mere grå 

dage 



 

Billedtekst: Reklame fra Eschenbach  



 

 
 

 

 
 
Billedtekst. Reklame Instrulog 

  



 

 

 

Billedtekst. Reklame All Ears  

  



 

 
V.I. Data: Data for synshandicappede 

Rubiks Touch Cube: En håndholdt taktil hjernevrider for alle. 
Rubiks Cube har været kendt i hele verden siden 80’erne, som den mest enkelte men 
samtidig mest udfordrende lille hjernevrider. For mange år siden kunne man købe en udgave, 
som også kunne bruges af folk med et synshandicap samt døvblinde. Nu er produktet vendt 
tilbage i en ny version. Rubiks Touch Cube er tilgængelig for alle, hvis bare man kan mærke 
de taktile symboler. Nu kan alle igen blive udfordret på samme niveau! 

Hvad er Rubiks Touch Cube?  
Rubiks Touch Cube er en kvadratisk firkantet terning, som virkelig udfordre hjernen. Det er et 
lille håndholdt spil som kan bruges af alle, hvis bare man kan mærke taktile symboler. 

Rubiks Cube består af ni forskellige felter på hver side af terningen. Hvert felt har en ud af 
seks mulige farver. Grupper af disse felter kan drejes i fire forskellige retninger. Målet er 
ganske enkelt: Drej felterne så alle felter er ens på alle sider af terningen. Det lyder meget 
lettere end det er. 

Rubiks Touch Cube er der ud over udstyret med taktile symboler, så blinde også kan bruge 
denne imponerende lille terning, som er et af de mest solgte spil over hele verden. 

Giv Rubiks Touch Cube som en unik gave til folk uanset alder og synsstatus. Den holder 
hjernen igang på en måde, som du aldrig havde forestillet dig muligt… 

Målgruppe. 

Rubiks Touch Cube kan bruges af alle: Blinde, døvblinde samt folk med normalt syn. 
Terningen vil udfordre alle uanset alder.  

Pris. 
Rubiks Touch Cube koster 200 kr. inkl. moms. Fragt koster 72 kr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Billedtekst: Billeder af Rubiks Touch Cube 
 

Se meget 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


 

 

 

  

 
Kosttilskud og vitaminer 
Rosenkæret 11B, 2860 Søborg 
Mail: info@medivit.dk  
www.medivit.dk  
T: +45 57 82 03 05 
 

 

 

 
Sofiendalsvej 88 
9200 Aalborg SV 
Tlf. 9895 4244 
hfh@synsnerven.dk  
https://synsnerven.dk/ 

 

mailto:info@medivit.dk
http://www.medivit.dk/
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