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Fuglene fløjter, solen skinner og foråret 
trænger sig på.  
 
Vi i Nedsatsyn.dk er også lidt kåde, snart 
bliver vores første arrangementer til 
virkelighed.  
 
 
 
          Billedtekst: Billede af vintergækker 

 
 

I dette nummer kan i læse om følgende: 
 

¶ Danmarks største messe på synsområdet 

¶ Tilmelding til NEDSATSYN2017 

¶ Udstillere på messen 

¶ Indlæg fra Sanserejer 

¶ Indlæg fra Malene Gerd Petersen 

¶ Gå tur i Dyrehaven, søndag den 11. juni 2017 

¶ Job haves 

 

 

 

      Billedtekst: Billede af reklame for NEDSATSYN2017  
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Danmarks største messe på synsområdet 
Fra vi startede Nedsatsyn.dk har vores mål været at lave en årlig 
tilbagevendende messe for alle med berøring til synsverdenen. Det skulle 
være en messe hvor alle har mulighed for at deltage, det er lykkedes os at 
kunne tilbyde gratis adgang til messen. Vi har gennem et rigtig godt 
samarbejde med forskellige leverandører og foreninger fået sammensat en 
rigtig spændende messe- og foredragsdag. Vi er meget stolte over, at 
kunne løfte sløret for NEDSATSYN2017. Dagen bliver, uden at prale, 
Danmarks største indenfor synsområdet. 
 
Sted: Frivillighuset – Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C (Ca. 15 min 
gang fra Odense Banegård).   

Tidspunkt: Lørdag den 20. maj 2017 fra 10.30 – 15.30 

Der vil være foredrag med; 

¶ Synskonsulent Per Mortensen fra CKV Synsrådgivningen, Odense, 
som vil fortæller om lys og lysets betydning. 

¶ Instruktør og brugerrådgiver, John Petersen fra BFO, Brugernes 
førerhunde Ordning vil fortælle om førerhunde, hvem kan få, hvordan 
osv. 

¶ Det sidste foredrag er ikke helt på plads, men vi kan love at det bliver 
interessant. 

 
Kan kun opfordre dig til at tilmelde dig hurtigst muligt, der er begrænset 
deltagere antal og med den store forhåndsinteresse bliver der rift om 
pladserne. Se hvordan du tilmelder dig på næste side og følg med på 
vores hjemmeside www.nedsatsyn.dk her vil det færdige program ligge. Du 
kan også følge med på Facebook nedsatssyn.dk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Billedtekst: Billede af erantisblomst  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis056Kq9bSAhXEkSwKHR9wDRUQjRwIBw&url=http://majasarv.blogspot.com/2016/03/de-sknneste-forarsblomster.html&psig=AFQjCNHVJPxUA4E7DHsd8iv7ZqHXC4b87g&ust=1489592603471100
http://www.nedsatsyn.dk/


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  2. årgang nr. 3-2017  

Tilmelding til Danmarks største messe indenfor synsverdenen  
NEDSATSYN2017. 
 
Tilmelding er nødvendig, da vi har begrænset deltagerantal, vi er blevet låst 
af max. 150 personer. Vi har åbnet for tilmelding, Hvis du gerne vil være 
sikker på at komme ind og høre de spændende foredrag, så tilmeld dig 
både til messen og foredragene. Deltagerlisten bliver ikke offentliggjort. 
 
Pris for deltagelse: 

¶ Det er gratis at deltage i messen/udstillingen 

¶ Det koster kr. 50.00 at høre de tre foredrag. Er du medlem af 
Nedsatsyn.dk er foredragene gratis - Ved medlemskab forstås 
personligt medlemskab, husstandsmedlemskab og firmamedlemskab 
(max 10 personer)   
 

Frokost: 
Det er muligt at bestille en sandwich og en vand til frokost. 

¶ For medlemmer af Nedsatsyn.dk er det gratis 

¶ Ikke medlemmer skal betale kr. 50,00 
 
Sådan tilmelder du dig: 

¶ Send en mail til tilmelding@nedsatsyn.dk 

¶ Skriv navn og telefonnummer 

¶ Antal personer  

¶ Medlemsnummer hvis du er medlem af Nedsatsyn.dk 

¶ Ønsker at høre foredragne  

¶ Deltager du i frokosten  

¶ Betaling sker via MobilePay eller bankoverførsel på 7171-1408345 
 
Vigtigt: Bliver du forhindret i at deltage, vil vi bede dig sende en mail og 
melde afbud da der er begrænsninger på deltagerantallet. Evt. indbetalt 
beløb vil ikke blive refunderet efter 12. maj. 
 
Se hvordan du bliver medlem af Nedsatsyn.dk under punktet òBliv medlemò.  

 
 

  

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
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Udstillere på NEDSATSYN2017 
 
Vi har fået lavet et fantastisk mix af leverandører, foreninger og 
enkeltpersoner. 
 
Følgende firmaer er repræsenteret: 
Instrulog   http://www.instrulog.dk/  
Lys og Lup   http://lysoglup.dk/  
LVI   http://lvi.dk/  
ITECH   http://www.itech.dk/da/  
Sunflux   https://www.sunflux.dk/da/  
Eschenbach  https://www.eschenbach.dk/  
Sanserejser  www.sanserejser.dk 
Ballast CPH  https://www.ballastcph.dk/  
 
Følgende foreninger og organisationer: 
CKV Synsrådgivning, Odense  https://ckv.rsyd.dk/wm444837  
CFD - døvblindekonsulenter https://www.cfd.dk/  
Brugernes Førerhunde Ordning http://www.bfo-hunde.dk/  
Foreningen Aniridi Danmark http://www.aniridi.dk/  
Dansk forening for Albinisme http://albinisme.dk/  
Dansk Glaukom Forening http://www.glaukom.dk/  
Malene Gerd Petersen, forfatter  
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Sanserejser - en ny måde at rejse på  

 
 

Er du også enig i "at rejse er at leve", så er dette nye rejsebureau måske 
noget for dig: 

Sanserejser er et helt nyt 
koncept og en ny måde at 
rejse på. Sanserejser er en 
nystartet virksomhed, med 
en vision om, at tilbyde 
spændende og eventyrlige 
grupperejser hvor seende, 
svagtseende og blinde kan 
mødes og dele 
rejseoplevelser.  
    Billedtekst: Billede af Sanserejser 

Sarinti Nimpuno Christensen fra Sanserejser fortÞller òvi tilbyder en tryg, 
social og sjov måde at rejse ud i verden på, uanset om du er single, et par 
eller gode venner. Og uanset om du har falkeøjne eller er blind som en 
muldvarpò.  

òVores drßm er, at gßre verden tilgÞngelig for alle, der elsker at rejse. 
Derfor laver vi rejser, hvor seende og svagtseende rejser og oplever 
sammen.  Vi tror på, at begge parter får dobbelt så meget ud af oplevelsen 
ved at rejse sammen. ò  

Konceptet går kort fortalt ud på at tilbyde grupperejser til eventyrlige 
destinationer rundt om i verden. Grupperne er i størrelsen af 10-14 
personer, hvoraf ca. halvdelen er svagsynede. Hver dag matches en 
seende med en svagsynet som dagens rejsepartnere. De svagsynede 
fortæller deres seende medrejsende, hvor meget de kan se, og hvordan de 
gerne vil guides. Og så er det bare ud i verden og opdage sammen! Ved at 
skifte rejsepartner hver dag, lærer alle i gruppen hinanden at kende, og man 
får et optimalt socialt sammenhold. 

òEn af grundtankerne bag konceptet er at komme vÞk fra hele 
hjælper/ledsager tankegangen, derfor har vi ikke ledsagere med på vores 
rejser, kun medrejsende. Formålet med rejserne er nemlig også at lade 
seende opleve verden med andre sanser end det de er vant til. ò fortÞller 
Sarinti. òJeg ved fra egen erfaring, hvor meget mere det giver mig, n¬r jeg 
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rejser sammen med en person, der oplever verden på en ny og anderledes 
m¬de. ò 

Rejserne arrangeres i samarbejde med erfarne og etablerede 
rejsebureauer, der er medlemmer af rejsegarantifonden. òP¬ den m¬de er 
vores deltagere altid komplet dÞkket af rejsegarantifondenò forklarer Sarinti.  

Hun fortsÞtter òSanserejser er en drßm jeg har haft i mange ¬r og jeg er 
rigtig glad for at det er lykkedes os at etablere samarbejde med nogle gode 
rejsebureauer, så vi kan tilbyde tre spændende rejser allerede i vores første 
¬r. ò 

Første tur i maj, går til det grønne og kulturrige Irland. Der skal der vandres, 
cykles og køres med hest og vogn i den smukke Killarney nationalpark. Så 
man har mulighed for at opleve den storslåede natur helt tæt på. På turen 
bor man på det hyggelige hotel Foleys Townhouse, et familiedrevet 
pensionat med gamle aner, beliggende i Killarney bymidte. Der er 
selvfølgelig også lagt et besøg ind på den lokale pub, hvor man kan smage 
på den kulsorte Guinness og opleve den særlige irske kultur. 

I oktober er der planlagt en tur til det eventyrlige Marokko. Rejsens 
hovedvægt er lagt på den gamle kongeby Marrakech og besøg i de 
mægtige Atlasbjerge.  En af dagene skiftes bussen ud med 
firehjulstrækkere og vi kører ud i Sahara-ørkenen. Her er der overnatning i 
en beduinlejr under stjernerne. Der er også mulighed for kamelridning i 
ßrkenen, for at f¬ den helt rigtige òLawrence of Arabia stemningò.  

For de lidt mindre eventyrlige, tilbyder Sanserejser i samarbejde med Viva 
Tours og Maria Bruun-Nielsen en mere stille rejse til et hyggeligt hotel 
udenfor Barcelona, hvor det er muligt at lave sit helt egen mix af pool, 
strand, kultur og shopping. 

Sarinti afslutter òMed Sanserejser kan du som blind eller svagtseende 
komme ud og opdage verden på samme måde som en seende. Du behøver 
ikke længere være afhængig af familie og venner for at finde en 
rejsepartner, der har tid og lyst til at tage med.ò  

òVi glæder os til at deltage på NEDSATSYN2017 i Odense, hvor vi håber at 
kunne møde mange rejseglade mennesker og fortælle om vores rejser. 
òHvis du allerede nu vil vide mere om rejserne og konceptet kan du besßge 
Sanserejsers hjemmeside www.sanserejser.dk. Man kan også kontakte 
dem direkte ved at ringe tlf. 24434881 eller sende en mail til: 
info@sanserejser.dk.  

http://www.sanserejser.dk/
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”Sondemad og Flødeboller” 
Bag denne titel gemmer der sig 15 portrætter af søskende til mennesker 
med handicap, nøglen til titlen gemmer sig i 10 årige Mikkels fortælling om 
at vokse op med to brødre med vidt forskellige handicaps. 
Bogen er skrevet med, til og om søskendepårørende og den rammer dem 
ind i fællesskabet i en pårørendegruppe fremfor at se dem som 
enkeltstående børn, unge eller voksne. 
Deres liv er, som alle andres liv og opvækst, defineret af den familie de er 
en del af. Jo bedre vi lærer dem at kende, jo mere vi ser dem, lytter til dem 
og jo mere vi tager ansvar for at sætte fokus på dem, jo nemmere er det for 
dem, at holde til de udfordringer livet byder dem som søskende til et 
menneske med handicap. 
I òSondemad og Flßdebollerò har Jan Gintberg skrevet forordet og jeg har 
sammenskrevet de mange samtaler med de medvirkende. De har selv ordet 
og fortæller helt uden filter om deres tanker, hverdag, udfordringer, 
drømme, sorger og glæder.  
 
Om mig: 
Jeg startede i 1999 som specialpædagogisk konsulent i et tværfagligt 
behandler-team i det tidligere Århus Amt. I mit arbejde med vejledning til 
familier med et barn med handicap fik jeg hurtigt øje på søskendes behov 
for at blive anerkendt som pårørende, for at erfaringsudveksle i mødet med 
andre. Det blev starten på nu 18 års arbejde med søskendepårørende, 
både med foredrag, søskendekurser i mange forskellige sammenhænge, 
individuelle samtaleforløb og en del formidling i form af artikler, 
dokumentarfilm og nu portrÞtbogen òSondemad og flßdebollerò 
   

 
Billedtekst: Billede af Malene Gerd Petersen 
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FÆLLES GÅ ARRANGEMENT I DYREHAVEN, KLAMPENBORG, 
søndag den 11. juni 2017  
 
Vi er i gang med at forberede vores spændende fælles arrangement med 
foreningen BFO Brugernes Førerhunde Ordning, der findeR sted den 11. 
juni. Vi har netop fået tilladelse til at benytte det område, vi ønsker at 
benytte til lejligheden, og der er indhentet priser på div. udstyr, kaffevogn og 
bespisning. I nær fremtid forventer vi at sende invitationer ud og håber 
selvfølgelig på rigtig god opbakning fra alle. 
 
Vi skal på dagen ud og gå en fælles tur med førerhund eller ledsager på ca. 
5 km ï en kortere rute er også mulig. Ved ankomsten i målområdet vil der 
være et par kaffe-knallerter med barista og hele kaffe-menuen til rådighed 
samt lidt at spise. 
 
Budskabet med dette arrangement vil være at vise vores omgivelser, at 
blinde og svagsynede også har mulighed for at komme ud og nyde naturen, 
hvis de har en førerhund eller følges med en ledsager. Der vil være et 
mindre deltagergebyr som går til dækning af arrangementets udgifter.  
 

 
Billedtekst: billede fra Dyrehaven 
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Job haves  
 
Vil du være med til at gøre en forskel for omkring de 50.000 mennesker i 
Danmark med nedsat syn. 
 
Vi har snart vores første årsmøde og her skal vælges en bestyrelse til 
Nedsatsyn.dk.  
 
Kunne du tænker dig at være med i et frivilligt arbejde, der er utrolig givende 
og hvor man føler man kan gøre forskellen. I skal ikke holde jer tilbage, vi 
har brug for jeres tanker, ideer, kreativitet og arbejdskraft. Hvis du ikke har 
mod på hele opgaven, må du heller end gerne melde ind, hvad du føler, du 
kan bidrage med. Vi har brug for alle i det fremtidige arbejde.   
 
Du skal bare kontakte os på kontakt@nedsatsyn.dk hvis du: 
 

¶ Har interesse i Nedsatsyn.dk 

¶ Har lyst til at være med til at udvikle vores alles forening 

¶ Har nogle kompetenceområder du kan byde ind med 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 
 
 

 
   Billedtekst: Billede af talende mennesker 
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Kontakt 
 
Har du kommentarer eller et indlæg, som kunne være interessant at bringe her 
i òUnder luppenò s¬ send det til kontakt@nedsatsyn.dk 
 
Nyhedsbrevet òUnder luppenò sendes til alle medlemmer af foreningen, 
desuden sendes det også til alle relevante samarbejdspartnere såsom 
synscentre, øjenlæger m.fl.  
 
Nyhedsbrevet òUnder luppenò 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Billedtekst: Billede af folder 
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