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Nyhedsbrev maj 2018 

I dette nummer af Under Luppen kan du læse lidt om det netop afholdte 
Årsmøde 2018, se hvem der kom i bestyrelsen m.m. 

Vi kigger også lidt fremad, allerede den 15. maj er der Inspirationsaften.  

Et af de helt store hit bliver NS2018 den 15. september. For anden gang 
arrangerer vi Danmarks største messe- og foredragsdag.  

 Årsmødet 2018 

 Bestyrelsen 

 Præsentation af de nyvalgte 

 Inspirationsaften den 15. maj 

 NS2018 Messe- og foredragsdag den 15. september 

 Persondataforordningen 

 Sight City Frankfurt 

 Løsninger på tilgængelighed hos Odense Letbane 

 Kommende udgivelser 

 Kalenderen 

God fornøjelse med nyhedsbrevet og god sommer til alle. 

 

 

 

 

 

 

 

Billedetekst: Billede af mælkebøtter 
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Årsmøde 2018 
 
Lørdag den 7. april afholdt Nedsatsyn.dk årsmøde. Årsmødet blev afholdt i 
Borgernes Hus i Odense. Vi startede kl. 12 med sandwich og drikkelse. Som 
planlagt startede det ordinære årsmøde kl. 13. 

Efter en præsentationsrunde, blev årsberetningen fremlagt af formand Ole 
Gadegaard. Årsberetningen blev godkendt. Efterfølgende blev regnskabet 
fremlagt af kassere Søren Rasmussen, og herefter godkendt. Der blev ikke 
besluttet nogen ændring af kontingenterne. 
 
Bestyrelsen havde en del ændringer til vedtægterne, disse blev gennemgået 
og godkendt. De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden. 
Der var ikke andre indkomne forslag. 

Der skulle foretages valg til bestyrelsen, idet der skulle vælges to ordinære 
medlemmer og en suppleant. Vivi Tonsgaard og Berit Krogh blev valgt til 
bestyrelsen og Pia Juhl blev genvalgt som suppleant. Til at varetage 
revisoropgaven blev Mitzi Faarbæk valgt, Birgit Linke blev valgt som revisor 
suppleant. 
 
Under punktet eventuelt blev en række emner debatteret. Hvordan får vi 
endnu flere medlemmer, større økonomi, tilgængelighed m.m. 
Der var rigtig mange emner og meninger, hvilket gjorde at mødet løb langt 
over tid. Men det var meget positivt, og der er mange ting den nye 
bestyrelse kan og skal arbejde videre med.  

Bestyrelsen  
Efter konstitueringen ser bestyrelsen ud på følgende måde: 
Formand  Ole Gadegaard 
Næstformand Søren Rasmussen 
Medlem  Vivi Tonsgaard 
Medlem  Berit Krogh 
Medlem  Martin Mejlby 
Suppleant  Pia Juhl 
Revisor  Mitzi Faarbæk 
Revisor suppl. Birgit Linke 
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På billedet ses Vivi Tonsgaard, Berit Krogh, Martin Mejlby, Ole Gadegaard, 
Pia Juhl, og Søren Rasmussen. 
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Præsentation af de nyvalgte medlemmer af bestyrelsen  

Beskrivelse af bestyrelsen øvrige medlemmer kan ses på hjemmesiden.  

Vivi Tonsgaard  
Har arbejdet i optikerbranchen i over 20 år. Både engros og detail. Er ansat 
som Salgs- og Marketings Direktør hos Eschenbach Optik A/S i Vejle.  

Jeg håber, via mit arbejde i bestyrelsen for Nedsatsyn.dk, at kunne være 
med til at bygge bro mellem svagtseende, at sætte større fokus på 
svagtseendes daglige udfordringer og at medvirke til at skabe bedre forhold 
for svagtseende 

Berit Krogh 
Er 35 år og svagtseende. Jeg bor i Tarup, Odense NV med min mand 
Christian og vores 2 drenge- Oliver på 12 og Jonas på 8. 
Jeg er uddannet ernæringsassistent, som den første svagtseende i 
Danmark. 

Jeg har en sjælden genfejl, som er til grund for en ligeså sjælden 
øjenlidelse. der hedder Familiær Exodativ Vitreoretinipati. På højre øje har 
jeg under 1 % syn pga halvt nedfalden nethinde. På venstre har jeg 40 % 
syn, med briller og 30 % uden. I min fritid synger jeg i kor og jeg arrangerer 
legedage for børn med særlige behov, i kvag af min yngste dreng er 
handikappet. 

Jeg er fuld af gode ideer og skøre indfald. Og glæder mig meget til, at være 
med til, at gøre en forskel. 

  

http://nedsatsyn.dk/
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Invitation til 

INSPIRATIONSAFTEN        
Tirsdag den 15. maj 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 13. maj 2018 
Program: 
kl. 17.00 Velkomst samt præsentation af Foreningen Nedsatsyn.dk 
kl. 17.15 Birgit Christensen IKT-konsulent og leder af hjælpemiddeludstil-

lingen hos IBOS, Instituttet for Blinde og Svagsynede, viser 
hjælpemidler. Birgit tager alverdens forskellige, store som små 
hjælpemidler med. Der bliver masser at mulighed for at prøve og 
teste tingene. 
Se mere om IBOS på www.ibos.dk  

kl. 18.15 Pause - Nedsatsyn.dk giver lidt at spise og drikke 
kl. 18.45 Hjælpemidler fortsat. 
kl. 19.30 Snak og debat om hjælpemidler.    
kl. 20.00 På gensyn til efteråret. 
 
Alle tilmeldte får tilsendt mere information et par dage før Inspirations-
aftenen. 
 
Der er planlagt møder for hele 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 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2sZWcsozaAhVLCCwKHcYHDVEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.ibos.dk/omibos/hvem-er-vi/om-ibos.html&psig=AOvVaw3Haaj9a_aH_Rc2DmxzqDh-&ust=1522236285902705
mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
http://www.ibos.dk/
mailto:nedsatsyn@gmail.com
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NS2018 
 
Den 15. september afholder vi igen 
Danmarks største messe- og 
foredragsdag i Odense. Sidste år var 
dagen en kæmpe succes, masser af 
besøgende og positive tilbagemeldinger.  
 
NS2018 bliver en kombination af 
spændende foredrag og en messe, hvor 
landets førende forhandlere viser det 
nyeste på synsområdet. 
 
Der kommer naturligvis meget mere 
information, men sæt allerede nu kryds i 
kalendere lørdag den 15. september.         

Billedtekst: logo for NS2018 

 
Vi har besluttet at flytte NS2018. Sidste år blev den afholdt i Seniorhuset, i 
år bliver den holdt i Borgernes Hus. Borgernes Hus ligger 50 meter fra 
Odense Banegård, så det er nok Danmarks mest centrale placering. 
 
NS2018 er åben for alle og det vil være gratis at deltage. 
 

 
 
Persondataforordningen 
 

Som du måske ved, træder den nye persondataforordning i kraft 
den 25. maj 2018. Denne nye forordning giver os alle sammen 
en sikkerhed for at vore personlige data ikke misbruges. 

 
På vor hjemmeside http://nedsatsyn.dk/privatlivspolitik/  kan du 

se Nedsatsyn.dk’s privatlivspolitik. 
  

Billedtekst: Paragraftegn 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://vozickar.com/wp-content/uploads/2014/04/paragraf.jpg&imgrefurl=http://www.vozickar.com/serial-novy-obcansky-zakonik-dedictvi-u-ozp/&docid=M47yqG9-Wg_1VM&tbnid=Vp0Hl0ERoWWwfM:&vet=1&w=1181&h=1181&bih=640&biw=1301&ved=2ahUKEwiRvNjpjvvaAhVDiqQKHW3BAboQxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1
http://nedsatsyn.dk/privatlivspolitik/
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Sight City Frankfurt 
Af Søren Rasmussen 

 
Hvert år afholdes Sight City i Frankfurt, det er en af verdens største 
hjælpemiddelsudstillinger. Jeg har været så heldig, at jeg for anden gang 
har deltaget i den nyligt afholdte messe. Sight City er gratis at deltage i, den 
består af en stor udstilling samt en lille foredragsdel. 
 
Jeg kan kun anbefale at tage derned, vi tog toget.  Det fungere fint, vi skulle 
kun skifte i Hamborg. 
 
Der er rigtig meget at se og prøve. Der er selvfølgelig mange kendte ting, 
men der kommer heldigvis hele tiden nye og spændende produkter. Ikke alt 
er lige anvendeligt, nedenfor er et par ting, som jeg så i Frankfurt.  
 
TravelBright 2 
Jeg købte en lille lampe TravelBright 2, som minder om en kuvertlampe dog 
mindre. Den kan foldes sammen, og er på størrelse med en mobiltelefon. 
Lampen kan lades med usb-lader, computer osv. Udover at være en rigtig 
fin led lampe, fungere den også som powerbank til fx mobiltelefonen. 
Det er et britisk firma Vision Aid som sælger lampen, prisen er cirka 50 
pund. 
Deres hjemmeside hedder www.visionaid.co.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billedtekst: lampen slået ud    Billedtekst: lampen foldet sammen 
 

 
 
 

http://www.visionaid.co.uk/
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Miele vaskemaskine 
 
En anden, lidt anderledes nyhed, var Miele som viste en 
meget synsvenlig vaskemaskine. Vaskemaskinen var 
gjort både meget synlig samt taktil, så man tydeligt kan 
mærke funktionerne. 
Jeg har kontaktet Miele i Danmark, for at høre om 
muligheden for at den kunne sælges på det danske 
marked, men har endnu ikke fået en tilbagemelding. 
                            Billedtekst: billede af vaskemaskine 

 

Løsninger på tilgængelighed hos Odense Letbane 
Af Søren Rasmussen 

 
Onsdag den 11. april afslørede Odense 
Letbane designet og udseende på den 
kommende letbane. Eventet foregik i Odeon i 
Odense, Nedsatsyn.dk var inviteret sammen 
med et medlem af Ældrerådet, til at 
repræsentere letbanen ved åbningen. Det var 

et lukket arrangement for presse og VIP’ere.  
 
Tilgængeligeden fyldte ret meget, både i talerne og i udstillingen. Pressen 
var også meget interesseret, jeg blev interviewet direkte i P4fyn. 
 
Nedsatsyn.dk har haft stor indflydelse på arbejdet med 
tilgængeligheden. Odense Letbane har ikke bare lyttet, 
de har rent faktisk fuldt de fleste af de anvisninger 
tilgængelighedsgruppen er kommet med. 
 
I forbindelse med præsentationen udgav Odense 
Letbane en publikation der hedder ”Løsninger på 
tilgængelighed hos Odense Letbane”. Den beskriver 
processen, og er et rigtig godt værktøj til fremtidens 
projekter. 
Du kan se mere på linket: 
 https://www.odenseletbane.dk/media/2001/tilgængelighedsrapport_med_bil
ag.pdf 
 

Billedtekst: Forside af rapport 

https://www.odenseletbane.dk/media/2001/tilgængelighedsrapport_med_bilag.pdf
https://www.odenseletbane.dk/media/2001/tilgængelighedsrapport_med_bilag.pdf
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Kommende arrangementer: 
15. maj  Inspirationsaften i Odense 
22. august  Inspirationsaften i Odense 
15. september NS2018 Messe og foredragsdag 
25. oktober Øjenforeningen og Nedsatsyn.dk, fælles arrangement 
21. november Inspirationsaften i Odense 
 
Kommende udgivelser: 
 

Udgivelsesdato Deadline for indlæg 

14. - 15. juli 10. juli 

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

13. - 14. oktober 9. oktober 

1. - 2. december 27. november 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billedtekst: huskeliste
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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/


 
 
 

 
 
 
 
   

Billedtekst: Reklame - Billede af lup  



 
Det lod vente på sig, men så kom det; lige 
pludseligt, og for fuld styrke: Foråret! Der 
gik kun godt fjorten dage fra vinterens 
sidste sne, til vi fik temperaturer der 
indbyder til udendørs aktiviteter. 

 
Men har man følsomme øjne (eller blot færdes meget udenfor), kan det næsten være 
for meget af det gode med al den sol. Selvfølgelig findes der solbriller, men hvad nu 
hvis man bruger briller i forvejen? Solbriller tager toppen af lys der kommer forfra, men 
hvad med lys fra siderne eller oppe- og nedefra? 

MaxProtect-serien af solbriller tilbyder en fiks løsning på 
begge problemer: Det robuste FitOver-stel er lavet til at passe 
ud over Deres almindelige briller, og med deres ka-
rakteristiske ”sidevinduer” i brillestængernes forreste del og 

bred ”skygge” over øjnene dækker de ret effektivt af for 
lyset i alle retninger. 
MaxProtect fås i en række størrelser, og hver størrelse 
fås med glas der reducerer lyset med hhv. 65%, 75% og 
85% - se sammenligningen på illustrationen til højre. Og 
alle modeller, uanset stelstørrelse og glas fås med 
enten helt sort stel, eller i et stel med et lidt mere 
”sprælsk” leopard-plettet mønster. 

 
En anden og lidt ”lettere” løsning der går godt i spænd med 
Deres almindelige briller, er Cocoons Flip-Up; et par solbrille-
glas med polarisationsfilter (som forhindrer blænding og 
generende reflekser og forbedrer kontrastforholdene), på en 

lille klemme der nemt monteres på Deres briller. Og når de sidder der, kan man med en 
let håndbevægelse ”vippe” glassene op, når man kommer ind i skyggen, og op igen når 
man går ud i solen. Fås i fire forskellige farver, og i en række størrelser der passer til 
forskellige briller. 
 
I stedet for at tage briller af og på, eller vippe et par linser op og ned 
hver gang man bevæger sig fra skygge til solskin eller omvendt, er de 
såkaldte fotokromiske solbriller: Disse briller leveres i det samme 
FitOver-stel som ovennævnte MaxProtect-briller, og så har de nogle 
”snedige” glas, der automatisk bliver mørkere når de rammes af det 
stærke sollys, og lysere når de kommer ind i skyggen. 
Man skal blot være opmærksom på, at glassene ”magi” ikke virker når 
man sidder i en bil, da bilens ruder blokerer for det usynlige UV-lys, der ”fortæller” 
glassene hvornår de skal være mørke. 
 
Vi har naturligvis også tilbehør til Deres ”solbrille-løsning”: Praktiske brillesnore og 
opbevarings- og bæreetuier, som passer godt på Deres briller når livet går løs ude i det 
gode vejr. 
 
Og med disse ord ønsker vi alle læsere, med og uden synsproblemer, et pragtfuldt forår 
og en endnu bedre sommer! 

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

 

Lys og lup under 
luppen maj/juni 
2008 

http://lysoglup.dk/shop/6-fotokromiske-solbriller/


 

 
Billedtekst. Reklame Instrulog 

  



 

 

Er du god til at lytte? 
- og kunne du tænke dig et job, hvor du gør en 
forskel i et stærkt team? 

 

Vi søger medarbejdere til spændende kampagner for fx 
Julemærkefonden og Diabetesforeningen. 
 
Vi søger dig, som er empatisk, god til at kommunikere og som gerne 
vil udvikle dig. I jobbet ringer du "varme kald" til privatpersoner. Og 
du bliver del af et team med et godt fællesskab.  
 
Kontor i Høje-Taastrup, tæt på stationen.  
Fast løn. Mulighed for fuldtid og deltid 
 
Læs mere og søg jobbet på Jobindex (job-nr. 294703) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedtekst: Kvinde med headset foran computerskærm 

 

 

  

Billedtekst: All Ears’ logo 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/294703/er-du-god-til-at-lytte-og-har-du-lyst-til-at-goere-en-forskel-i-et-staerkt-team


 

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

