
   Under luppen 
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Foråret er for alvor over os. I Nedsatsyn.dk er foråret lig med masser at aktivitet 
og vi er godt i gang. Et af højdepunkterne er vores årsmøde den 7. april.  
 
I ønske alle en god Påske.   
 
I denne udgave af Under Luppen, kan du læse om flg.: 
 

 Årsmøde 2018 Indbydelse 

 Årsmøde 2018 Dagsorden 

 Hvorfor skal jeg/vi komme til årsmødet?  

 Inspirationsaften - Succesen fortsætter 

 Borgerforslag til folketinget 

 Den gode historie: V.I.Data og Søren Jensen 

 Simuleringsbriller 

 Kommende udgivelser 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Billedtekst: Påskehare og blomster  
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Indbydelse 

Årsmøde 2018 
 
Du inviteres hermed til Nedsatsyn.dk’s årsmøde lørdag 
den 7. april 2018. 
Årsmødet foregår i Odense, centralt midt i landet og lige 
ved siden af banegården.  

Adressen er:    Billedtekst: Reklame årsmøde med datoen 
Borgernes Hus    
Østre Stationsvej 15 
5000 Odense C 

  Mødelokale 3.6 (på tredje sal) 
 
Kommer du med tog, skal du gå ud af banegården mod Østre 
Stationsvej/Kongenshave. Gå til venstre når du kommer ud, efter 50 meter er 
du ved Borgernes Hus. 
 
Kommer du i bil, er der parkering i Banegårdscentret (modsatte side af 
banegården). Parkerer du her, skal du gå gennem banegården, se ovenfor. 
Der er også mulighed for at parkere overfor Borgernes Hus ved Fyens 
Stiftstidende eller i parkeringskælderen med indkørsel fra Nørregade. 
 
Årsmødet starter kl 12 med frokost, som Nedsatsyn.dk er vært ved. 
Kl 13 går selve Årsmødet i gang, det slutter ved cirka 16 tiden.  
 
Vi håber, at du har lyst til at deltage og være med til at sætte præg på fremtiden 
og visionerne for Nedsatsyn.dk. 
Der er valg til bestyrelsen, her skal vælges 2 nye medlemmer, hvis du har lyst 
og tid. Skulle du være forhindret i at deltage i Årsmødet, men have lyst til 
bestyrelsesarbejde, så ring eller send os en mail. 
 
Tilmeld dig på: tilmelding.nedsatsyn@gmail.com senest den 4. april 2018. 
 
Det er naturligvis kun medlemmer af Nedsatsyn.dk der har stemmeret og kun 
medlemmer der kan vælges til bestyrelsen.  
 
 
 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  3. årgang nr. 2-2018  

Dagsorden for Årsmøde 2018 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. 

Beretningen beskriver Nedsatsyn.dk’s aktiviteter i det forgangne år. 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før Årsmødet. Bestyrelsen har en række ændringer 

til vedtægterne, som ønskes behandlet. 

6. Valg af bestyrelse og suppleant samt revisor. Der skal vælges 2 

medlemmer til bestyrelsen.  

Bestyrelsens sammensætning: 

Ole Gadegaard (ikke på valg) 

Søren Rasmussen (ikke på valg) 

Martin Mejlby (ikke på valg) 

John Pedersen (udgået af bestyrelsen, ny skal vælges)  

Jesper Buhl Berger (udgået af bestyrelsen, ny skal vælges) 

Pia Juhl, suppleant, ønsker genvalg 

Mitzi Faarbæk, revisor, ønske genvalg 

Revisorsuppleant Birgit Linke, ønsker genvalg  

7. Eventuelt. 

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte formand og næstformand 
på:  

Mail: nedsatsyn@gmail.com 
  Telefon: Ole 51340028  Søren 23366798 
  
 
 
 
 
 

           Billedtekst: Dagsorden 
  

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Hvorfor skal jeg/vi komme til årsmøde? 
 
Det er mange gange svært at trække mange deltagere til årsmøder eller 
generalforsamlinger o.l. Men skal det nu også være sådan, kunne det ikke 
ligeså godt være nogle hyggelige og konstruktive timer i godt selskab? 
 
Vi er kommet langt med foreningen, som skal afholde det andet årsmøde i 
foreningens historie. Fundamentet er på plads, og vi kan mærke en goodwill fra 
rigtig mange dele af synsverdenen. Der er ingen tvivl om, at vi har ramt noget af 
det rigtige. Mange henvender sig og synes at initiativet er det man har manglet i 
mange år. Derfor skal vi have styrket, udviklet og fremtidssikret Nedsatsyn.dk. 
 
Nu tænker du nok, lad mig blive væk, så får jeg ikke en ”bøvlet” bestyrelses-
post. Vi kan berolige med at det ikke er tilfældet, vi har selvfølgelig brug for en 
bestyrelse der kan tage nogle beslutning og det er på plads. 
 
Det du kan bidrage med er ideer til, hvordan vi kommer videre og får foreningen 
udviklet til at rumme alle med nedsat syn og deres pårørende. Vi har med stor 
succes indført et husstandsmedlemsskab og det betyder netop at vi rummer 
hele familien. Hvis foreningen skal vokse kræver det, at du og mange andre 
deltager aktivt i foreningens arrangementer og måske på sigt kan se dig selv 
som tovholder til et lokalt arrangement.  
 
Vi har her i vinterens løb med stor succes haft nogle inspirationsaftener i 
Odense. En del har spurgt indtil om der ikke kommer noget andre steder i 
landet. Det vil vi rigtig gerne, men resurserne er ikke til det i øjeblikket.  
Det er her du kommer ind i billedet, du kan være med til at afholde små lokale 
møder. Bestyrelsen vil selvfølgelig være behjælpelig med det praktiske og finde 
foredragsholdere. Men vi kender ikke lokalområdet, hvor vi lige kan låne billige 
lokaler og finde gode sandwich. Det kræver også en eller flere til at byde 
velkommen og være vært. Det er bare en af de opgaver og tiltag vi gerne vil 
have hjælp til. 
 
Årsmødet skal være stedet, hvor store tanker kan tænkes og luftes, bestyrelsen 
kan ikke selv komme med tiltag der dækker de ønsker og krav du sidder inde 
med. 
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Foreningen er ikke kun for os med nedsat syn, vi vil meget gerne have de 
pårørende på banen. Det er et stort savn, at der ikke rigtig er nogen der tager 
hånd omkring den situation det er at være pårørende til en med nedsat syn. De 
eneste der forstår dig 100 % er ligestillede. Det kunne være en stor hjælp, hvis 
vi kunne få nogle aktive pårørende med i foreningen. Det at få et netværk op at 
stå, måske bare online i starten, vil være en berigelse og befrielse for mange. Vi 
med nedsat syn kan ikke sætte ord på jeres tanker, følelser og behov.  
Håber ovennævnte har fået dig overbevist om at du skal se og få dig tilmeldt til 
årsmødet. Vi har brug for alle kræfter, tanker og ideer, vi glæder os til at se dig.             
 
 

Inspirationsaften - Succesen fortsætter 
 
I januar måned afholdt Nedsatsyn.dk den første Inspirationsaften i Odense. Vi 
valgte Odense, da placeringen er meget centralt i landet, og fordi vi kan bruge 
Borgernes Hus, som ligger lige ved siden af Odense Banegård. Der har været 
afholdt Inspirationsaften i januar, februar og marts måned.  
 
Der er to formål med disse aftener, den ene er at skabe netværk og den anden 
er at vise nogle de muligheder man har med et nedsat syn. Det handler om fx 
hjælpemidler og jobmuligheder. 
 
Der har været forskellige indslag ved hvert arrangement, vi har haft besøg af 
BallastCPH, Itech, Instrulog, All Ears TM samt foredragsholder Morten Bonde. 
Der har været mellem 25 og 30 deltagere, mange er kommet langvejs fra.  
 
Succesen fortsætter, tirsdag den 15. maj 2018 kl 17-20 er der igen 
Inspirationsaften i Odense. Denne gang kommer Birgit Christensen fra IBOS 
(Instituttet for Blinde og Svagsynede). Birgit har en hel masse forskellige 
hjælpemidler med. Birgit arbejder i hjælpemiddelsudstillingen på IBOS i 
Hellerup, vi er så heldige, at hun pakker sine kufferter med en masse 
spændende ting. Der bliver selvfølgelig rig mulighed for at prøve og teste de 
froskellige ting. 
Det er gratis at deltage, Nedsatsyn.dk giver lidt at spise og 
drikke. Tilmeld dig på: tilmelding.nedsatsyn@gmail.com 
 
Efterårets Inspirationsaftener er helt på plads endnu, men 
glæd jer.     billedtekst:: billede af  Søren og Pia 

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
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Borgerforslag til Folketinget 
 
Nedsatsyn.dk bakker op omkring et 
borgerforslag til Folketinget. Det går i korte 
træk ud på at samle så mange 
underskrifter som muligt til et 
lovændringsforslag. Det der ønskes er at 
mennesker på 65 år eller mere, som 
rammes af synsnedsættelse selvfølgelig 
har krav på samme hjælp, som alle andre. 
Se mere her og gå ind og give din stemme  billedtekst: billede af Folketinget 

www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00171 
 

 V. I. Data: Blind iværksætter 
 

af Søren Jensen (billede) 
Jeg blev kontaktet af Nedsatsyn.dk som spurgte, om jeg ville 
skrive en artikel om mig selv som blind iværksætter samt mit firma, 
til deres nyhedsbrev Under Luppen. 

 
Jeg hedder Søren Jensen. Jeg er født blind, lever et normalt liv og føler mig 
ikke specielt hæmmet af mit synshandicap. Som de fleste med et synshandicap 
ved, så er dette ikke uden kamp. Jeg vælger dog at se positivt på tilværelsen, 
og har altid haft lysten til at udfordre mig selv med nye ting. 
 
Jeg er 29 år og er bosat i Vejle. En dejlig men til tider udfordrende by som blind, 
men en meget praktisk by, hvis man har et behov for at rejse rundt i hele landet. 
Jeg er født blind. Jeg blev født tre måneder for tidligt, blev lagt i en kuvøse, fik 
for meget ilt, hvilket ødelagde nethinderne. 
 
Jeg er udannet IT supporter. En spændende uddannelse, hvor man lære en 
masse generelle ting om IT, som giver en masse muligheder for job indenfor 
området. Jeg har arbejdet i fem år som IKT Tekniker hos CKHM (Center for 
kommunikation og Hjælpemidler) i Vejle, som lukkede ved udgangen af år 
2014. Et meget spændende job med undervisning, rådgivning og teknisk 
support af IT og hjælpemidler for blinde og døvblinde. At arbejde med døvblinde 
er et meget specielt og komplekst område, da nogle af disse folk både er helt 
døve og helt blinde tegnsprogsbrugere, som oftest ikke har et talesprog. 

http://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00171
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Kommunikationen foregår enten via skrift, eller via en specielt uddannet taktil 
tolk, som kommunikerer via tegnsprog i hænderne, så den døvblinde kan 
aflæse tegnene. 
 
Da CKHM i Vejle lukkede, fik jeg job hos CSV i Kolding indenfor samme 
område. Det viste sig dog hurtigt at der ikke var arbejde nok, så der var jeg kun 
i et halvt år. 
 
Efter jobbet hos CSV i Kolding, valgte jeg at starte mit eget firma, hvor jeg 
kunne se nogle spændende udfordringer og muligheder. Mit firma, V.I. Data, 
tilbyder undervisning, rådgivning og teknisk support indenfor IT og hjælpemidler 
for synshandicappede og døvblinde. Der ud over sælger jeg spændende og 
unikke hjælpemidler, som ikke før er set her i landet. Jeg ønsker ikke at sælge 
de samme hjælpemidler som de andre firmaer, men derimod finde nye 
spændende og unikke hjælpemidler og løsninger til synshandicappede. 
 
Da jeg stoppede med mit arbejde i Kolding, så jeg på daværende tidspunkt mit 
firma som den eneste mulighed for mig. Jeg havde, og har stadig, lyst til at 
prøve mange nye ting, som jeg tror der er et marked for. Jeg brænder for at 
gøre en forskel, hvilket jeg tror på jeg kan gøre, da jeg selv er blind, og har et 
stort kendskab til døvblinde, som er en lille men vigtig brugergruppe. Jeg 
forsøger ikke og anser ikke mit firma som en konkurrent til de andre forhandlere 
i landet, da jeg fokuserer på ydelser og produkter, som de ikke sælger. 
Det er faktisk en fordel for mig at være blind og have eget firma, selv om det 
også giver udfordringer. Det er en fordel, fordi jeg selv er bruger af diverse 
hjælpemidler og systemer. På denne måde kan jeg kombinere min faglighed 
med egne erfaringer, hvilket jeg ser som en fordel. Der er nogle ting der er mere 
besværligt som blind, hvilket naturligvis er meget individuel fra person til person. 
Jeg er f.eks. ikke god til papirarbejde, og bruger derfor en sekretær til meget af 
dette arbejde. Jeg rejser selv rundt i hele landet, hvilket er en udfordring for 
nogle. Jeg har trænet mig op til at rejse rundt i landet, hvilket er en af mine 
styrker. Kunne jeg ikke rejse rundt i landet på egen hånd, så havde det ikke 
været muligt at køre mit firma på denne måde. Det er blot et ud af mange 
eksempler på, hvor vigtigt det er at udnytte og fokuserer på det man er god til. 
Man bruger meget mere energi med et synshandicap, så derfor kan man lige så 
godt bruge sin energi på det man er god til, og lægge det andet i baggrunden. 
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Jeg er alene i firmaet, men får hjæp til meget papirarbejde. Jeg har et tæt 
samarbejde med et andet firma, hvor jeg har mit lager, og som hjælper med 
udsendelse af produkter til hele landet. 
 
Min hjemmeside har jeg selv bygget op helt fra bunden via Wordpress, hvor jeg 
kun har fået hjælp til at se, om billederne er som de skal være. I fremtiden vil 
jeg også tilbyde at lave professionelle hjemmesider, hvor tilgængeligheden 
automatisk har højeste prioritet.  
 
Jeg rejser rundt i hele landet, hvor jeg har fysisk kontakt med kunderne. Jeg har 
også en stor kontaktflade via Facebook samt nyhedsbrev via mail. Jeg 
overvejer flere platforme i fremtiden, da det er vigtigt at kommunikere på de 
medier, som er lettest at bruge for folk. 
 
Jeg bruger ikke flere hjælpemidler i mit firma end alle andre folk med et 
synshandicap der er i job. Jeg bruger min bærbare computer, min mobiltelefon 
både til kommunikation, kalender, opslag af tog og bus. Jeg bruger også mit 
punktnotat apparat (U2.) Punktskriften er vigtig for mig, så jeg kan læse 
korrektur med punktskriften frem for kun at lytte til oplæst tekst via tale. Ellers 
færdes jeg med min mobilitystok, lige som mange andre. Jeg har forsøgt med 
en førerhund, men havde alt for travlt i hverdagen til at få et ordentligt 
samarbejde op at køre. Jeg synes en førerhund blev besværlig at have med i 
tog og bus, men det kan sagtens være fordi jeg ikke havde vænnet mig til det. 
Man skal have tid til en hund, især en førerhund, hvilket jeg ikke har i øjeblikket. 
Jeg har dog ingen anelse om hvordan tingene ser ud hvad hund angår i 
fremtiden. 
 
Jeg vil anbefale andre folk med et synshandicap at blive iværksætter, hvis de 
selv kan se nogle jobmuligheder indenfor et bestemt område. Det kræver 
følgende som man skal være meget opmærksom på: Du skal tro på dig selv, og 
ikke lade dig hæmme på nogen måde af dit synshandicap selv om det til tider 
kan være en udfordring. Lader du dig hæmme, så overtager folk med normalt 
syn indenfor området. Brug dit synshandicap som en fordel hvis muligt, eller 
læg det i baggrunden, så det ikke er det folk fokuserer på. 
 
Hvis ikke du er skarp i forhold til papirarbejde, regler m.m. så skal du alliere 
med en eller flere personer som kan hjælpe dig. Gør du ikke det, så kan det gå 
gruelig galt. Der er rigtig mange ting man skal sætte sig ind i samt have styr på. 
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Diverse hjemmesider og systemer indenfor firmaer er i skrivende stund ikke 
altid lige tilgængelige med skærmlæsere og forstørrelse. 
 
Vælger man at arbejde indenfor et område hvor man skal rejse rundt i landet, 
så skal man være skarp i at rejse rundt med de offentlige transportmidler. Det 
kan virkelig være en udfordring i udkantsdanmark, hvor der ikke lige er nogen at 
spørge på det nærmeste gadehjørne. 
 
Er man frisk på disse udfordringer, så hjælper jeg gerne der hvor jeg kan. 
 
Visionen for firmaet i fremtiden er, at holde sig opdateret på hvad der sker på 
markedet, og blive ved med at tilbyde den bedst mulige rådgivning. Det er svært 
at spå om fremtiden, men jeg håber og tror på, at jeg kan tilbyde mange nye 
spændende produkter og ydelser i fremtiden. Jeg har en enorm kontaktflade 
med synshandicappede rundt omkring i hele verden, og derfor har jeg gode 
muligheder for at følge med i udviklingen indenfor området. 
 
Jeg er altid på udkik efter nye spændende og unikke produkter, men kan ikke 
sige noget om disse produkter endnu. V.I. Data har rigtig mange spændende 
ting i støbeskeen, både angående produkter, men også angående nye ydelser, 
som ingen andre firmaer for synshandicappede officielt har tilbudt før. V.I. Data 
er et firma i rivende udvikling. Ønsker du at følge et firma i rivende udvikling, så 
er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev via mail fra hjemmesiden.  
 
Du kan også følge V.I. Data på Facebook på følgende link: 
https://www.facebook.com/vidata.dk/ 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte V.I. Data. 
Hjemeside: www.vidata.dk 
Mail: support@vidata.dk 
Tlf: 42 72 14 79. 
V.I. Data: Vision om den bedste rådgivning. Data for visual impaired. 
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Simuleringsbriller 
 
Det er svært at forklare hvad et nedsat syn er, og 
hvordan vi ser. Derfor er et par simuleringsbriller geniale, 
på den måde kan din familie, naboen, kollegaerne, 
sagsbehandleren osv. få syn for sagen. Nedsatsyn.dk 
har købt 4 forskellige simuleringsbriller fra Ballast. Vi vil 
tage brillerne med når vi holder arrangementer eller 
deltager i forskellige sammenhænge. På den måde 
håber vi at kunne vise, hvad et nedsat syn er eller kan 
være. 

 
      Billedtekst: person med simuleringsbriller 

 
Kommende arrangementer og events i Nedsatsyn.dk 
 
Lørdag den 7. april  Årsmøde/generalforsamling 
Tirsdag den 15. maj  Inspirationsaften 
Mandag den 21. maj  Royal Run 
Fredag den 25. maj  Temadag motion og trivse IBOs 
Lørdag den 15. september NEDSATSYN2018 messe og foredragsdag 
Efterårets Inspirationsaftener er ikke helt på plads endnu. 

 
Udgivelsesdatoer Under Luppen 2018 
 

Udgivelsesdato Deadline for indlæg  

12.-13. maj 8. maj 

21.-22. juli 17. juli 

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

13.-14. oktober 9. oktober 

1.-2. december 27. november 
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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.  
 

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


 

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.  
 

 
 

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  



 

Prøv at have nedsat syn med ny app 

En ny augmented reality-app, der giver danskere mulighed for at have nedsat 
syn, er på trapperne. Formålet? At skabe et samfund, der bedre rummer 
svagsynede personer. 
 
Du skal spise aftensmad, men kan ikke se kartoflerne, fordi de går i et med din 
hvide tallerken. Eller du skal google opskriften på din yndlings banankage, men kan 
ikke finde den rette hjemmeside på din tablet.  
 
Disse to eksempler er taget ud fra den dagligdag som mange personer med nedsat 
syn har. Og denne dagligdag kan blive lidt nemmere med få ændringer. Men det 
kræver, at personer med syn kan forstå, hvad det vil sige at have nedsat syn. Og 
det kan de snart med en ny app. 
 
Disse refleksioner kan bruges, når en virksomhed skal lave ny hjemmeside eller 
når der skal bygges nye plejeboliger i en kommune. Ved at prøve det på egen krop 
er det nemmere at huske de udfordringer, man selv oplevede. På den måde kan en 
arkitekt eller multimediedesigner nemmere forme deres design med synsnedsæt-
telse i baghovedet. 
 
Idéen til appen kommer fra Ballast CPH, en social bæredygtig virksomhed, som 
arbejder for at gøre dagligdagen nemmere for de mange svagsynede personer, der 
lever i Danmark. 
 
- Vi har siden vores speciales afslutning i sommeren 2016 arbejdet for, at gøre 
Danmark mere tilgængeligt. Vi mener, at det ikke er personer med nedsat syn, der 
skal tilpasses samfundet, men samfundet, der skal ændre sig for de svagsynede. 
Derfor startede vi vores virksomhed, fortæller Michala Mathiesen, der er en af de 
tre direktører. 
 
Sådan vil appen virke 
Augmented reality minder om virtual reality, hvor man får et par briller på med en 
telefon i. Men i stedet for at være en opfundet verden som i virtual reality, bliver der 
i augmented reality i stedet lagt et genereret lag oven på kameraet i telefonen. 
 
I appen vil filtrene imitere de forskellige øjensygdomme, der findes, herunder blandt 
andet grå og grøn stær, pletter for øjnene forårsaget af diabetisk øjensygdom eller 
stærkt svagsyn.  
 
- Planen er, at brugeren af appen kan lægge flere filtre ovenpå hinanden, og på 
den måde efterligne unikke synshandicap i brugerens egen stue, fortæller Michala 
Mathiesen. 
 
Pårørende kan bruge AR-appen til at opleve bedstemors grå stær eller fætterens 
svagsynethed, og fagprofessionelle kan bruge systemet til at lære mere om deres 
brugeres udfordringer, og dermed forstå og forbedre deres tilgang til deres borgere, 
kunder eller brugere. 
 
 



 

Virksomheder har set potentialet 
Appen bliver udviklet i samarbejde med fagprofessionelle og studerende på KEA 
og Metropol, og den bliver sponsoreret af Synoptik Fonden. Sideløbende vil et 
forskningsprojekt i samarbejde med DTU og Copenhagen Healthtech Solutions 
undersøge appens læringsudbytte. Ballast CPH har indgået et samarbejde med 
Serious Games Interactive om, at de skal udvikle appen i løbet af efteråret. 
 
Appen forventes snart at være færdig.  
 
Hvis du vil vide mere, kontakt Michala Mathiesen 
på tlf.nr. 5069 6465 eller mail mm@ballastcph.dk. 
Hun kan bedst fanges mellem 8 og 16. 
 
Billedetekst:  tre mænd iført augmented reality-briller. (Foto: Christine Svensson)  
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Billedtekst: Eschenbach logo  
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Nu er det forår – i det mindste ifølge 
kalenderen; dagene bliver mærkbart længere, 
og vi har fået mere dagslys. Af den grund 
handler Under luppen denne gang om filter- og 
solbriller. 
 

Det kan være sin sag at køre bil: Hvis ikke der er glat, så er der 
mørkt, OG billygter, gadelys, lyssignaler og utallige andre lyskilder 
flyder sammen i et regnvådt, uoverskueligt gadebillede. Men med et 
par MaxNightVision filterbriller mindskes det blændende skær fra 
de mange lys og reflekser i det våde føre, så man ikke sidder bag 
rattet og stirrer ind i et lyshav. Det er ikke blot behageligt for 
øjnene; det er også en gevinst for trafiksikkerheden. 
 
MaxNightVision er en FitOver-brille; den er rummelig nok til at bære 
”udenpå” Deres evt. almindelige briller, så De har både Deres egen 
korrektion, og det gode udsyn i trafikken, som filterbrillerne leverer. 
Læs mere om MaxNightVision på http://lysoglup.dk/shop/506-
maxnightvision/, hvor De også kan finde den størrelse, der passer til Dem.   
     Billedtekst: MaxNightVision filterbriller 
 

Efterhånden som Solen og dagslyset får mere magt, kan 
der blive behov for et andet medlem af Max-serien: 
MaxProtect er en serie solbriller i det samme, robuste 
FitOver-stel som MaxNightVision; her er der blot tale om 
solbriller, som skåner følsomme øjne for det kraftige lys. 
MaxProtect fås med glas, som reducerer lyset med 65%, 
75% og 85% (se sammenligning til venstre), og stellet fås i 
både sort og med leopardplettet mønster. Se udvalget, og 
find den rette stelstørrelse på 
http://lysoglup.dk/shop/444-maxprotect/. 

 
billedtekst: Illustration af hvordan lyset reduceres. 
 
Forår og sommer er ofte også ensbetydende med mere tid i det grønne 
– og til den tid bliver Roxor-filterbrillerne aktuelle: Disse briller med 
deres karakteristiske, violette glas er oprindeligt beregnet til 
golfspillere, som med disse filtre har lettere ved at se en hvid golfbold i 
et ”hav” af grønt. Men det har siden vist sig, at også personer med 
synshandicap kan have glæde af dem. 
 
Som man ville forvente, bliver alting violet når man tager et par Roxor 
på, men efter fem-ti minutters tilvænning (i dagslyset udenfor) 
”glemmer” synssansen det violette, og ”opfatter” farver i omgivelserne 
normalt – blot uden generende blænding og hårde kontraster. Læs 
mere om Roxor og se udvalget på http://lysoglup.dk/shop/254-roxor/. Billedetekst: Roxor brille 
 
Lys og lup ApS · Erhvervsvej 30 · 2610 Rødovre · Tlf. 43 451 451 · www.lysoglup.dk · lysoglup@lysoglup.dk 
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Billedtekst. Reklame Instrulog 
  



 

 
 
Deltagere søges til fokusgruppeinterview om job 
 

Over de næste år vil vi i All Ears gerne skabe endnu flere arbejdspladser 
for mennesker med synshandicap. Derfor ønsker vi at komme i dialog 
omkring job med dig, i den arbejdsdygtige alder, som har et synshandicap. 
Vi søger både studerende, jobsøgende og dig, der er i job.  

 

Fokusgruppen afholdes i All Ears (tæt på Høje Taastrup Station) den 12. 
april 2018 kl. 18-20. Alle deltagere modtager et gavekort på 300 kr., der 
kan bruges i mange butikker og webshops. 

 
Tilmelding 

Har du lyst til at deltage i fokusgruppen, så 
skriv hurtigst muligt og senest den 1. april  
til Heidie på ht@all-ears.dk. 

 
Billedtekst: Kvinde der taler ved et møde 

 

Om All Ears 

All Ears er en fundraisingvirksomhed, der primært ansætter blinde og 
svagsynede. Læs mere om os på all-ears.dk 
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V.I. Data: Data for synshandicappede 
 
V.I. Data tilbyder undervisning, rådgivning og teknisk support for synshandicappede (mest 
blinde) indenfor diverse IT løsninger og hjælpemidler. Vi har stor erfaring indenfor området, 
og tilbyder en professionel rådgivning ud fra brugerens behov.  
Vi har mange års erfaringer i undervisning af døvblinde, lige fra folk med stort høretab som 
skal have indstillet talesynteser eller højtalere, til folk der er helt døve og blinde som er 
punktbrugere og tegnsprogsbrugere. 
 
V.I. Data forhandler også unikke hjælpemidler til synshandicappede, der iblandt WebBox og 
en 3D pen kaldet 3Doodler Start. 
 
Information om 3Doodler Start: 
 
3DOODLER START: TAKTILE FORMER OG TEGNINGER I 3D. KAN BRUGES AF ALLE! 
Drømmer du om at lave taktile tegninger som blind, eller på anden måde være kreativ med 
taktile former? Velkommen til en meget spændende fremtid, hvor næsten alt kan lade sig 
gøre. Både blinde og seende kan være kreative med det samme produkt. Det er kun din 
fantasi der sætter grænsen! 
 
Hvad er 3Doodler Start? 
3Doodler Start er en 3D pen, som kan tegne med smeltet plastic i alle retninger. Plasten er 
specielt fremstillet, så det smelter ved kun 40 graders varme. Dette betyder at man ikke 
brænder sig, hverken på pennen eller på den smeltede plastic. Dette er en af årsagerne til at 
pennen er sikker at bruge både for børn, men også for folk med et synshandicap, som må 
føle sig frem med fingrene. Produktet anbefales fra otte år og op efter. 
Da man tegner og former med smeltet plastic betyder det også, at man kan tegne op i luften. 
Det er her 3D kommer ind i billedet, hvilket åbner op for uanede muligheder. Det er med 
andre ord kun din fantasi der sætter grænsen… 
3Doodler Start fungerer med samme koncept som en limpistol. Sæt en plasticstav i bagenden 
af pennen, tryk på knappen for at få den smeltede plastic ud af pennens spids og så kan du 
tegne hvad du ønsker. Når du ikke ønsker mere smeltet plastic, så trykker du bare på 
knappen igen. 
 
Informationer om WebBox 
Hvad er WebBox? 
WebBox er en simpel adgang til den online digitale verden. WebBox er en meget enkelt 
betjent online radio, som er specielt designet til synshandicappede, ordblinde og læsesvage, 
eller hvis man blot ønsker en meget enkel betjening. 
WebBox har følgende funktioner: 
• Individuel opsætning til den enkelte bruger, specielt system til lokale lydaviser, oplæsning 

af nyheder, vejrudsigt m.m. afspille lydbøger og daisy bøger direkte fra din boghylde hos 
Nota og meget mere. 

Se meget mere på www.vidata.dk - Mail: support@vidata.dk - telefon: +45 42 72 14 79 - 
Facebook side: http://facebook.com/vidata.dk
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