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NEDSATSYN2017 
 
Lørdag den 20. maj blev den første udgave af NEDSATSYN2017 afholdt i Odense. 
Det blev en dag udover det sædvanlige. Det var rigtig dejligt at der dukkede en del 
op, udover dem som havde forhåndstilmeldt sig. 
 
De 4 foredrag, som var meget forskellige, var godt besøgte, og alle har 
efterfølgende fået meget ros.  
  
Synskonsulent Per Mortensen holdt et 
foredrag om lys og lysets betydning.  
 
Flemming Saaby fra IBOS fortalte om motion 
og trivsel som synshandicappet.  
 
Oliver Niels Klefter, som er læge, ph.d på 
Rigshospitalet Glostrup, holdt et oplæg om de 
mest kendte øjensygdomme, og hvad man 
kan eller ikke kan gøre for at helbrede dem.      Billedtekst: Oliver Niels Klefter 
         
John Petersen fra BFO Brugernes Førerhunde Ordning fortalte til sidst om 
førerhunde og hvordan man får en førerhund. 
 
I udstillingen var følgende udstillere tilstede: 
 Ballast CPH 
 LVI 
 ITECH 
 Instrulog 
 Forfatter Malene Gerd Petersen 
 SunFlux 
 Lys og lup 
 Sanserejser 
 BFO Brugernes Førerhunde Ordning 
 Aniridi Danmark 
 Forening for Albinisme 
 Nedsatsyn.dk      Billedtekst: Udstilling under opbygning 
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Udstillingen bød på et stort og bredt udvalg af hjælpemidler, filterbriller, belysning, 
rejser, simuleringsbriller osv osv. Der var rigtig mange nye og spændende ting at se 
og røre ved. Vi har også her fået mange positive tilbagemeldinger fra besøgende, 
som i flere tilfælde beskriver udstillingen som en ”øjenåbner”. 
 
NEDSATSYN2017 var en succes, som skal gentages næste år. Vi håber og tror på 
at endnu flere vil bakke op om dagen. Der er behov for et sted hvor svagtseende, 
pårørende, fagfolk osv kan se hvad der findes af muligheder for hjælpemidler og 
andre ting, der kan gøre ens hverdag lettere. 
 
Tak til alle der har støttet op om NEDSATSYN2017, VI SES. 
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GI’ EN ARM 
 
Den 11 JUNI KL. 10:30-15.00 
 
God motion og skøn natur 
 
Gi’ en arm er et motionsarrangement for hele 
familien, men er tilrettelagt så det er fuldt 
tilgængeligt for mennesker med synshandicap. Det 
vil derfor være muligt at få en arm rundt på turen kl. 
11, 12 og 13. 
 
Vi skal ud og gå en tur på ca. 5 km. i den skønne 
dyrehave, og vi mødes i det grønne anlæg lige ved 
Klampenborg station, hvor der er velkomst kl. 
10:30. Efterfølgende kan man nyde en kop kaffe/te 
og en sandwich, og møde mobility instruktører fra 
IBOS, Førerhundebrugere fra BFO, og 
repræsentanter fra foreningen NEDSATSYN.dk. 

Billedtekst: flyer om gi’ en arm 
Så kom og støt op om arrangørernes arbejde for at forbedre forholdene for 
synshandicappede i Danmark. 
 
Pris pr. deltager 25 kr inklusiv kaffe/te og sandwich 
 
Gratis for foreningernes medlemmer - Det er vigtig at skrive dit medlemsnummer når 
du tilmelder dig. 
 
Tilmelding til info@foererhund.dk senest 9 juni, hvis man ønsker sandwich 
 
GRATIS Joey Moe Koncert på Bakken fra. kl. 16.00. 
 
 
 
  

mailto:info@foererhund.dk
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Bestyrelsen i Nedsatsyn.dk 
Den valgte bestyrelse på Årsmødet den 1. april har konstitueret sig på følgende 
måde: 
 
Formand Ole Gadegaard 
Næstformand og kasser Søren Rasmussen 
Medlem John Bo Petersen 
Medlem Jesper Bull Berger 
Medllem Martin Mejlby 
Suppleant Pia Juhl 
 
Vi vil i den kommende udgave af ”Under luppen” bringe mere om bestyrelsen og 
dennes arbejde. 
 

 
 
Billedtekst: Udstilling under opbygning 
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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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