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Nyhedsbrev  
November 2016 
 
Medlemstallet er stødt stigende. Det er dejligt at se, at foreningen får 
medlemmer fra hele landet. Vi har medlemmer, som har tegnet 
 

 Personligt medlemsskab 

 Husstandsmedlemsskab 

 Støtte medlemsskab 

 Firma medlemskab, herunder også offentlige institutioner  
 
Vi bliver ind imellem spurgt, om foreningens intention er at stjæle Dansk 
Blindesamfunds (DBS) medlemmer. Det er på ingen måde, det vi ønsker. 
 
Vi (Søren og Ole) er begge ramt af øjensygdommen Retinitis Pigmentosa 
(RP). Vi kender hinanden fra bestyrelsesarbejde i RP gruppen under DBS, 
hvor vi begge i en årrække har været formænd og menige 
bestyrelsesmedlemmer. Gennem arbejdet har vi været med til at fostre 
mange ideer og nye tiltag, men de fleste gange er ideerne desværre blevet 
skrinlagt af forretningsudvalget under DBS. 
 
I foråret 2016 følte vi, at tiden var moden til at prøve kræfter med en ny 
forening. Vi ønsker at arbejde for at tilgodese alle former for nedsat syn, og 
der er ingen optagelseskrav. For at undersøge behovet og finde samarbejds-
partnere har vi været i kontakt med:  
 

 Værn Om Synet 

 IBOS  

 Kennedy Centret 

 Dansk Blindesamfund 
 
Vi havde et godt møde med DBS’ landsformand Thorkild Olesen. Han kunne 
godt se behovet for vores nye tiltag og vi skiltes, som to der skulle/kunne 
samarbejde fremover. Vi var enige om, at vi kunne gøre brug af hinandens 
trykte og online medier.  
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For at udbrede kendskabet og fjerne misforståelser i forhold til Nedsatsyn.dk 
bragte vi en lille artikel i RP-Nyt (nyhedsbrev for personer med og interesse i 
sygdommen Retinitis Pigmentosa) og i DBS medlemsbladet. Det medførte 
censur fra DBS. Vi fik besked på at fjerne artiklen fra RP-Nyt i den 
elektroniske udgave og i DBS’ medlemsblad blev den simpelthen fjernet af 
redaktionen.  
 
Vi forstår ikke reaktionen fra DBS, da vi vil samarbejde og ikke mindst være 
med til at udbrede kendskabet til det at være svagtseende.  
 
Nedsatsyn.dk er en forening for ALLE med nedsat syn uanset diagnose. Om 
du ønsker at være medlem af to eller flere foreninger, er efter vores mening 
ens egen sag. 
 
Juni 2016 åbnede vi foreningen for nye medlemmer. Samtidig åbnede vi 
Facebooksiden og foreningens hjemmeside. Hjemmesiden har været besøgt 
mere end vi havde regnet med, så der er stor interesse for foreningen. 
Foreningen er også at finde på Twitter.  
 
Vi håber, at ovenstående giver en forklaring på de hensigter vi har. Missionen 
er at være en forening for: 
 

 Alle med et nedsat syn 

 Deres pårørende 

 Firmaer  

 Alle andre der har lyst til at støtte og være en del af foreningen 
 
Vi ved, ud fra egne erfaringer, at der er meget stor forskel på det at være 
blind og det at have et nedsat syn. 
 
I er til enhver tid velkomne til at kontakte os, se vores kontaktinformationer på 
den sidste side i nyhedsbrevet. 
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Fakta om antallet af svagsynede i Danmark 
 
Når vi kigger på de nedestående tal, bliver vi bekræftet i, at der er brug for en 
forening som Nedsatsyn.dk. 
  
Det vides ikke helt præcist, hvor mange mennesker, der har et nedsat syn i 
Danmark. Ifølge de nævnte kilder er vi kommet frem til 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: 
Dansk Blindesamfund 
Danmarks Statistik 
IBOS Instituttet for blinde og svagsynede 
Kennedy Centret  

 
Gruppen på de 57.000 er ifølge lovgivningen berettiget til hjælp fra det 
offentlige system, som fx. på synscentre og i forbindelse med job. 
 
I dag kan man behandle, dvs. bremse udviklingen af AMD hos en del. 
Det betyder mange ikke bliver stærkt svagseende, men ”kun” svagseende. 
 
Der er mange flere med nedsat syn!  
Kørekortsgrænsen er 50 % af normalt syn, det betyder at der er et ukendt 
antal fra de 33 % til de 50 % synsrest. Derfor må der findes en stor gruppe, 
som ikke har noget sted at henvende sig, hvis de vil søge information eller 
viden. 
Hvert år får cirka 20.000 personer en blødning eller prop i hjernen, mere end 
halvdelen får synsproblemer.   

1 % af befolkningen er svagtseende 
 
57.000 har en synsrest på mindre end 33 % af normal syn 
 
28.500 ser under 10 % (social blind) 
 
8.300 er medlem af Dansk Blindesamfund 
 
46 % af dem er over 80 år 
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Vi håber, du vil være med til at udbrede kendskabet til foreningen. Du kan: 
 

 Dele dette nyhedsbrev 

 Besøge vores hjemmeside 

 Blive medlem af vores Facebook gruppe 

 Lægge nogle foldere hos din øjenlæge, optiker, biblioteker, 
arbejdspladser eller hvor du finder det relevant 

 Folderne kan du få tilsendt ved at sende en mail til 
kontakt@nedsatsyn.dk med din adresse 
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Årsmøde/generalforsamling 1. april 2017 
 
Foreningens første arrangement bliver afholdelse af generalforsamling i 
Nedsatsyn.dk. Det finder sted hos Lys og Lup, Erhvervsvej 30, 2610 
Rødovre. Vi vil kombinere vores generalforsamling med et besøg i deres 
flotte butik for hjælpemidler. Mon ikke der kan laves nogle gode handler den 
dag. Tak til Martin for at stille lokaler og butik til rådighed. Husk som medlem 
kan du deltage gratis, endelig program kommer senere. 

 

 
Søren Rasmussen og Ole Gadegaard.  
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Nyheder  
Tilgængelighedskampagne 
 
Nedsatsyn.dk kører i øjeblikket en 
kampagne, der har fokus på tilgængelighed 
på landets mange stationer og banegårde.  

Vi er klar over, at der er gjort meget for 

blinde, men der er kæmpe forskel på at 
have en synsrest og være blind. Personer 

med en synsrest bruger synet bevidst eller 
ubevidst og derfor skal forholdene være i 

orden.  
  
Svagtsynede uden kørekort har behov for 
transport og her er det offentlige system en absolut nødvendighed. Det 

kræver overskuelighed og sikkerheden skal være i orden.  
  
Du oplever steder, hvor tilgængeligheden ikke er så god, som den burde 
være. Her vil vi gerne have dig til at tage nogle billeder og ligge op på 

Facebook eller sende os en mail på kontakt@nedsatsyn.dk mærket med 
navn på banegården eller stationen. 
  
Der findes også steder, hvor det næsten er optimalt, det vil vi også gerne 

have billeder af. Vi kan herefter komme med løsningsforslag, til de steder 
hvor tilgængeligheden halter. 
  
Det kan være billeder af dårlig skiltning, manglende farvemarkering og meget 

andet. Du tager billederne af de områder, som du synes der skal forbedres. 
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Nyheder fra vores støtter 
 
Vi er faldet over disse nyheder, begge fra LVI, se mere på LVI.dk 
 

 
 

ASTRA tastaturer fra Logic har indbygget lys i tasterne, du kan vælge 
imellem 5 forskellige lys niveauer helt simpelt ved at trykke på en tast.  

Der er fortsat indbygget 2 USB porte i tastaturet så du er stadig fri for at 
skulle ned og kravle, for at finde portene på din PC, hvis du lige skal tilslutte 
et USB stick.  

Der er de 4 sædvanlige kontrastfarver at vælge imellem og kvaliteten er i top, 
de føles virkelig lækre at røre ved. 

Prisen for et enkelt tastatur er 750,00 kr. excl. moms. 
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MagniLink Voice II er et oplæsningsapparat med fokus på enkelthed, høj 
ydeevne og moderne design. Det er et brugervenligt oplæsningsapparat, der 
overstiger forventningerne. 

Let at bruge, grundlæggende brug er ekstremt nemt – bare tryk på den 
orange knap og apparatet konverterer tekst til tale! Design og funktion i 
harmoni. 

Førsteklasses materialer, detaljer og finish. Sikkerhedsforanstaltning, der 
sikrer at enheden er lige så stabil, som den er holdbar. Enheden vil pryde 
både hjemmet eller kontoret, den vil se godt ud i ethvert miljø.  

Robust, men ekstremt kompakt, den er designet til rejser og til at flytte rundt 
med. 
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Hvorfor skal jeg være medlem af Nedsatsyn.dk? 

Alle kan være medlem.  
Vi har ingen kriterier for medlemskab.   

Fuld medlemskab:  
Det koster kr. 200,00 årligt 

Husstandsmedlemsskab: 300.- kr årligt for hele husstanden. I har de samme 
fordele, dog har I kun en stemme ved generalforsamlingen. 

 Du får 4 – 6 nyhedsbreve årligt i din indbakke  

 Du deltager gratis i kommende arrangementer 

 Du har stemmeret på den årlige generalforsamling 

 Du kan være med til at skabe en forening til gavn for alle med nedsat syn 

 Du bliver opdateret på hvad der sker på hjælpemiddelsfronten, da vi er i 
tæt dialog med førende leverandører 

 Du får specielle medlemstilbud 

 Du er med til at synliggøre problemstillinger som svagtseende i din 
dagligdag 

 Du kan være med til at skabe et socialt netværk blandt svagtseende på 
tværs af øjensygdomme 
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Støttemedlem:  
Det koster kr. 100,00 årligt 

 Du kan støtte en god sag 
 Du får 4 – 6 nyhedsbreve årligt i din indbakke  

 Du vil blive inviteret og kan deltage i arrangementer mod betaling 

 Følge med i hvad der sker på synsområdet 

 

Firmamedlemsskab, organisationer, andre foreninger: 
Det koster kr. 500,00 årligt 

 I får mulighed for at blive nævnt på vores hjemmeside 

 I kan komme med nyheder, der vil blive offentliggjort i vores nyhedsbreve 

 I får 4-6 nyhedsbreve årligt i jeres indbakke 
 Gratis deltagelse i arrangementer for 10 ansatte i firmaet, organisationen 

eller foreningen 

 

Find os på: 

 Hjemmesiden www.nedsatsyn.dk 

 Facebook: nedsatsyn.dk 

 Twitter: nedsatsyn.dk 
 

Kontakt os på: 

 Mail: kontakt@nedsatsyn.dk 

 Telefon/SMS: Søren 23 36 67 98 - Ole 51 34 00 28 

 Læg eventuelt en besked på telefonsvaren og vi ringer 
hurtigst muligt tilbage 
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