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I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse følgende spændende indlæg: 
 

 Ny folder 

 Nyt hjemmeside design 

 Årsmøde 2018 

 Ballast CPH inspirationsaften  

 Invitation til Jobdag  

 Odense Letbane 

 Tilgængelighedskampagne  

 Den gode historie: Copenhagen Half Marathon 

 NedsatsynFyn  

 Pigen uden Iris 2. del 
 
 
Næste nyhedsbrev udkommer 2-3. december 2018 

 
 
Ny folder 
Så er den nye folder på gaden. 
Vi har lavet en ny, mere enkel folder. 
Fordelene beskriver foreningens formål og 
hensigter. Desuden beskrives de enkelte 
medlemskaber. 
Folderen er lavet i samarbejde med 
Østfyns Produktionsskole i Marslev. Tak til 
Lene Kjær og skolens elever for et flot 
stykke arbejde.  
I forhold til de tidligere udgaver har vi valgt 
at sælge bagsiden, og på den måde få 
dækket nogle af udgifterne til folderen. 
Tak til Ballast CPH, Itech, Lys og lup, 
Instrulog og LVI. 
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Billedtekst: Billede af folder 

 
 
Har du lyst til at få tilsendt en stak 
foldere, så skriv til os på kontakt 
formularen å hjemmesiden eller på 
nedsatsyn@gmail.com. 
Læg nogen folderen hos lægen, 
øjenlægen, apoteket, kollegaer, venner, 
familie osv. Jo flere der får kendskab til 
Nedsatsyn.dk, jo flere medlemmer, og 
dermed står vi stærkere alle sammen. 
 

  

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Nyt hjemmesidedesign 
Hjemmesiden hedder stadig www.nedsatsyn.dk, men udseendet har ændret 
sig markant. 
 

 
 

Billedtekst: hjemmesiden 
 

Vi har gjort siden mere enkel og overskuelig at bruge. Siden skal fungere 
som en slags opslagssted, hvor man kan finde oplysninger om fx øjenlæger, 
læse nyhedsbreve m.m. Under punktet nyheder vil man finde ”reklamer” for 
fx events og arrangementer. 
 
Ønsker du at kontakte os, er det blevet endnu nemmere. På forsiden er der 
kontakt formular. 
 
Mere enkelt indmeldelses- og betalingssystem. Vi kan allerede se det 
fungerer bedre, medlemstallet er steget væsentligt efter den ”nye” 
hjemmeside blev lanceret.  

http://www.nedsatsyn.dk/
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Årsmøde 2018 
Lørdag den 7. april 2018 afholder Nedsatsyn.dk Årsmøde i Odense. Sæt 
kryds i kalenderen, det bliver en spændende dag. Udover den formelle del 
med årsberetning, valg osv. regner vi med et underholdende indslag. Der 
bliver naturligvis også tid til snak og hygge.  
Der kommer selvfølgelig meget mere information senere. 
 

Ballast CPH og Nedsatsyn.dk 
Inspirationsaften 
På tirsdag den 10. oktober afholder Ballast CPH en 
inspirationsaften i København. Her kan du møde 
Nedsatsyn.dk, se og prøve Ballast CPHs 
simuleringsbriller. Du kan også høre om tilgængelighed 
på iPad og iPhone, for folk med nedsat syn. 
 
Der bliver mulighed for se ITECH præsentere 
synsforstærker briller, de kan selvfølgelig også prøves. 
 
Læs hele programmet og se hvordan du tilmelder dig 
på www.nedsatsyn.dk under punktet ”nyheder”. 
Tilmeldingsfristen er flyttet til mandag den 8.10.17. 
 

Billedetekst: inspirationsaften 

Invitation til Jobdag 
Jobdag for blinde og svagtseende - til dig der er, eller skal, i arbejde 

Lørdag den 11. november kl. 10.00 – 15.30 
Synsrådgivningen, Heden 11, 2 sal, 5000 Odense C 

Synsrådgivningen på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i 
Odense inviterer d. 11. november til jobdag for blinde og svagtseende fra 
hele Region Syddanmark.  

  

Invitationen gælder dig der er i job, er under uddannelse eller som ønsker at 
komme i arbejde.  

 
Dagen vil byde på et spændende foredrag ved praktiserende psykoterapeut, 

http://www.nedsatsyn.dk/
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forfatter og coach, Christel Sonne Rasmussen. Christel, der er blind, 
fortæller dels om sit eget arbejdsliv som selvstændig erhvervsdrivende, og 
om hvordan man som synshandicappet kan håndtere udfordringer og 
dilemmaer på arbejdspladsen.  

 

Dernæst vil en repræsentant fra det lokale jobcenter informere om den 
lovgivning jobcentrene arbejder ud fra, samt hvilke særlige ordninger, der 
findes for borgere med funktionsnedsættelser i job.  
  
Herefter vil CKV’s synskonsulenter Per Mortensen og Mette  
Hansen fortælle om de vigtigste aspekter ved korrekt belysning på 
arbejdspladsen, og om hvordan og hvorfor ergonomien påvirker vores 
arbejdsdag.  
  
Til sidst vil deltagerne få mulighed for at se nærmere på de hjælpemidler, 
der kan hjælpe med til at kompensere for en synsnedsættelse ude på 
arbejdspladserne.   

  
Program for dagen: 
10:00 - 10:05 Afdelingsleder v. Synsrådgivningen, Lis   
  Fløe Pedersen byder velkommen og for-  
  tælle om dagens arrangement  
10:05 - 11:30        Foredrag ved psykoterapeut Christel 
                             Sonne Rasmussen  
11:30 - 12:30        Frokost 
12:30 - 13:30        Det lokale jobcenter informerer om særlige  
  ordninger for borgere med funktionsned-      
  sættelser, der er i, eller skal i, job. 
13:30 - 14:10        Foredrag om lys på arbejdspladsen v.   
  synskonsulent Per Mortensen 
14:10 - 14:20 Pause 
14:20 - 14:50    Foredrag om ergonomi v. synskonsulent   
  Mette Hansen.   
14:50 - 15:25 Introduktion til nye hjælpemidler 
15:25 - 15:30 Afrunding og tak for i dag   
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Der vil være kaffe og vand i løbet af dagen, og mulighed for at købe en 
sandwich og en sodavand for 50 kr.  
 
Man kan kun deltage efter forudgående tilmelding, og da der er et 
begrænset antal pladser, fordeles disse efter først til mølle princippet. Husk 
at meddele, hvorvidt du ønsker at købe en sandwich ved tilmelding til Susan 
Linke på e-mailadressen: susan.linke@rsyd.dk  
 
Vi vil meget gerne bringe invitationer til arrangementer der er målrettet 
folk med nedsat syn, pårørende osv. Arrangementet skal være åbent 
for alle. 
Det er Nedsatsyn.dk’s bestyrelse der afgør om indlægget bringes. 
Skriv til nedsatsyn@gmail.com  
 

 
Odense Letbane 
Af Søren Rasmussen   Billedtekst: letbanetog 

 
Nedsatsyn.dk er repræsenteret i 
tilgængelighedsgruppen ved Odense Letbane. 
Projektet er så langt at selve byggeriet og banen, 
samt indkøb af materiel er i gang. 
Tilgængelighedsgruppen bliver jævnligt spurgt til 
råds, både på mail og ved møder. Forleden blev 
der afholdt et meget spændende og yderst 
relevant møde. Her var emnerne farver og 
skiltning. Udfordringen er at designere m.m. 
glemmer tilgængeligheden i forsøget på at gøre 
det pænt, men der blev lyttet. Mødet omhandlede 
bl.a. valg af farve på selve toget. Her mener jeg, 
at høj kontrast er en stor hjælp, hvidt eller gult tog med sorte døre vil være 
ideelt. Indretningen blev også diskuteret, her er tydelige knapper og stænger 
vigtige. Skiltningen i togene og på stationer bliver lysende hvid eller lysgul 
på sort baggrund. Tilgængelighedsgruppen er meget blandet, men netop 
disse emner er vigtige for os med nedsat syn. Når man forklarer sine 
synspunkter, er der stor forståelse og anerkendelse.  

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Jeg mener dette er et vigtigt stykke arbejde, for i de fleste projekter glemmer 
man hele svagsynsgruppen. 
 
Nedsatsyn.dk har også kontaktet Nyt OUH, de er ikke så langt endnu, mere 
om det senere.  
 
Vi vil opfordre andre til at gå ind i større eller mindre anlægsprojekter. Det er 
nemmere hvis man repræsenterer en forening. Vær med til at gøre en 
forskel.  
 

Tilgængelighedskampagne 
Sidste efterår lavede vi en kampagne med fokus på tilgængelighed på 
banegårde og stationer. Der kom rigtig mange tilbagemeldinger, både 
negative men også positive. Vi samlede 
billedmaterialet og kontaktede bla. DSB. 
Dette dog uden det store held, da man hos 
DSB mente at alt var ok og at de var 
rådgivet af DH’s (Danske 
handicaporganisationer) 
medlemsforeninger. Men vi kæmper videre, 
os med et nedsat syn, har nogen 
udfordringer i forhold til skiltning, 
afmærkning osv. som man i DSB og DH 
tilsyneladende ikke ønsker at ændre.  Billedtekst: togstation 

Derfor er der brug for jer, tag billeder, læg dem på Facebook eller send dem 
til nedsatsyn@gmail.com. Skriv kort hvor det er og hvad der er på billedet. 
Husk både gode og dårlige eksempler kan bruges. 
Der skal sættes meget mere fokus på svagsyns tilgængelighed, det er 
selvfølgelig rigtig godt at man laver ledelinjer og punktskrift. I årets løb har vi 
bla. kunne se at der blev bevilliget 50 millioner til bedre tilgængelighed på 
banegårde og stationer i Danmark. Alle pengene bliver brugt på ledelinjer og 
elevatorer. Det er fint, men til gengæld bruges der ikke en krone på 
svagsynstilgængelighed. Denne kæmpe store gruppe er helt ”glemt”.  
Heldigvis sker der også positive tiltag, fx er Nedsatsyn.dk med i 
tilgængelighedsgruppen ved Odense Letbane. 
Hvis vi ikke råber op, bliver vi ikke hørt.   

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Har du en god historie, som vi andre kan blive inspireret af, klogere på eller 
bare glad på dine vegne. Så skriv til os på nedsatsyn@gmail.com   
 

Copenhagen Half Maraton, set med kikkertsyn 
Af Ole Gadegaard 
 
Jeg vågner tidligt den 17. september, er hos min søn et dejligt sted i 
København. Dagen, hvor de sidste måneders dejlige, hårde og fantastiske 
træning for alvor skal stå sin prøve. Jeg har prøvet det mange gange før, 
men hver gang er der den uro i kroppen, og tvivlen kommer lidt ind over - 
har jeg nu forberedt mig ordentligt? Tvivlen forsvinder i samme takt, som vi 
får sat en ordentlig portion havregryn og musli til livs krydret med et par 
bananer.  
Vi er for alvor klar og drager mod Parken og Fælledparken. Det er ingen sag 
med bus og S-tog samt med hjælp af Jonas og kæresten. De sidste 1,5 km 
skal vi gå på de efter nattens regnvejr lidt våde veje. Det er lidt koldt, men 
solen er ved at titte frem, de varme stråler rammer os, og vores humør er 
højt. Vi er kommet i god tid og kan i ro og mag få smidt overtøjet, finde 
toilettet og mentalt gøre os klar. Jeg er svagtseende med øjensygdommen 
RP og har et restsyn på under 10 grader centralt placeret. Det er vigtigt for 
mig at komme i god tid, så jeg undgår det værste mylder og kan nyde det 
fantastiske set up, der er til et så stort løb. Vi er nu nået til fasen, hvor vi skal 
finde vores plads ved starten. Igen er vi i god tid og kan finde en god 
placering fremme i feltet og nyder nu for alvor det dejlige september vejr. 
Solen skinner varmt og dejligt fra en skyfri himmel, og temperaturen er 
omkring 16 grader. Det er ideelt løbevejr, og speakeren lover næsten, at der 
vil blive sat verdensrekord denne dag.  
 
Tiden nærmere sig klokken 11.15, og tavsheden breder sig blandt de 
22.000 løbere, der er opstillet ved starten. Jeg går lidt ind i en mental klokke 
og gør mig klar til at give den gas. Siger god tur til Jonas, han er i super 
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form og skal ud og se, hvad han kan presse tiden ned på. Så går starten, og 
menneskehavet går i bølgende bevægelser. Jeg har været der før og ved, 
hvordan jeg skal agere. For det første er der ikke 22.000, der kommer imod 
mig. Det vil sige, at jeg løber den rigtige vej. Jeg har lært at navigere i feltet i 
starten. Her holder jeg mig midt på vejen for at undgå de værste skub, som 
typisk foregår ude i siderne af feltet. Jeg holder øje med feltet foran mig og 
følger efter, når der splittes op ved helleanlæg og lignende. Hele tiden 
holder jeg mig centralt på vejen, og efter ca. 5 minutter er feltet ved at sætte 
sig, og en rytme opstår, som jeg bare følger med i. Jeg har nået mit 
optimale tempo, og der er altid nogen omkring dig, der løber i samme fart, 
så set henover de 21 km. løber du nok sammen med de samme 200 – 300 
mennesker. Et af de steder jeg erfaringsmæssigt ved, at der er pres på, er 
ved væskedepoterne. Jeg løber med egne vandflasker og holder mig igen 
midt på vejen og kan uhindret løbe igennem forplejningszonerne. Nu er det 
bare at nyde turen, det kører bare, og kilometerne forsvinder, men ved 14 – 
15 km strammer det lidt til, og ens mentale styrke skal stå sin prøve. 
Pludselig bliver Københavns gader ramt af voldsom torden og lyn - lidt 
skræmmende at løbe, når man kan se lyn og brag, som kommer samtidigt.  
 
Vi nærmere os nu målet og ved 19 km., begynder det for alvor at regne, og 
et sandt uvejr bryder løs. I målområdet er lynet slået ned, og alt strøm er 
væk. Det har haglet voldsomt, så den sidste kilometer bliver løbet i 10 – 15 
cm isvand. Det er regnvand blandet op med hagl, og det strømmer ned af 
Østre Alle` i en flodagtig kaskade. Jeg kommer i mål i tiden 1 time 40 
minutter og 30 sekunder, og jeg er yderst tilfreds. Jeg skal nu lige finde 
Jonas i myldret. Vi har på forhånd aftalt et mødested, og jeg følger igen bare 
efter mængden. Jeg har dog tænkt engang imellem, hvis dem jeg nu følger 
efter skal et helt andet sted hen, så kunne det blive morsomt. Det hele 
lykkedes, vi mødes som planlagt og med hjælp fra ham, skynder vi os væk 
og hjem til tørt tøj og varme. 
 
Det var en helt igennem stor oplevelse og bestemt ikke den sidste, jeg skal 
deltage i. Til jer, der tøver lidt med at springe ud i lignende, så er mine råd til 
jer: 
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- Find nogen at følges med til og fra målområdet, det kan være lidt 
kaotisk 

- Kom i god tid, så kan man bedre overskue pladsen 
- Vær godt forberedt hjemmefra 
- Have drikkedunk med, så du undgår væskedepoterne 
- Hold dig midt i feltet og følg rytmen 
- Sidst men ikke mindst, nyd det 

   

 
 
  billedtekst: Ole Gadegaard i mål 

 
NedsatsynFyn 
Vi har tidligere skrevet, om dette nye tiltag. Der arbejdes fortsat på at lave 
en afdeling på Fyn, hvor der vil være forskellige aktiviteter og arrangementer 
for medlemmerne.  
 
Vi har tænkt os at lave de forskellige ting i det nye Borgerne Hus i Odense, 
da det ligger centralt på Odense Banegård. 
Men byggeriet Borgernes Hus har trukket ud, og er blevet en del forsinket. 
Man regner først med official indvielse sidst i november. Det er muligt at 
bruge huset før, men da det er en byggeplads, har vi besluttet at udskyde 
starten på NedsatsynFyn til januar 2018. 
 
Vi håber rigtig mange har lyst til at støtte op om denne nye idé.  
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Pigen uden Iris, 2.del 
Fortsættelsen af historien om pigen uden Iris, historien kan læses i sin 
helhed på vores hjemmeside. 

Min skoletid 

Jeg startede i første klasse på Refsnæsskolen, Institut for Blinde og 
Svagsynede Børn og Unge i Danmark, i dag Synscenter Refsnæs, som er 
en kostskole. Inden starten var det aldrig på tale, at jeg kunne gå i en 
normal folkeskole. Københavns Kommune henviste dengang til blindeloven 
af 1956, da min mor spurgte om, hvorfor hendes datter ikke måtte gå i 
samme skole som sine søskende. Dette korte svar lagde ikke op til en 
nærmere diskussion, så i august 1962 flyttede jeg hjemmefra for at bo på 
kostskolen. 
 
Det var barsk, for jeg forstod ikke, hvorfor jeg skulle gå på en skole med så 
mange blinde børn, når jeg selv kunne se. Og det gjorde det ikke lettere at 
vide, at mine to brødre boede hjemme, hvor de gik i almindelig skole og var 
sammen med vores mor i hverdagen.  
 
Dengang diskuterede forældre og det offentlige ikke barnets tarv, som man 
gør i dag. Det betød, at min mor stiltiende accepterede kommunens 
beslutning om at anbringe mig på Refsnæsskolen. Det kan ikke have været 
let for hende. Hun kunne se, at jeg ikke trivedes, og at jeg havde forandret 
mig, når jeg var hjemme på weekend hver 14. dag.  
 
I min tid på Refsnæsskolen tænkte jeg aldrig, at jeg så dårligt, fordi der altid 
var nogle børn, som så meget dårligere end jeg. Så det lå ligesom i luften, 
at vi med ”falkeblikket” hjalp vores kammerater, hvis de ikke kunne selv. Det 
kunne være alt fra lektier til praktiske ting, som hvis de for eksempel havde 
fået nogle forkerte strømper på. Jeg følte det ikke som et pres at stå 
standby – tværtimod føltes det helt naturligt, fordi jeg så ikke følte mig som 
et handicappet barn, men som et ”normalt” barn. 
 
Hvis der endelig var noget, som jeg ikke selv kunne se, gik jeg bare tættere 
på for at se det. Min øjensygdom er medfødt, så jeg ved ikke, hvad I 
”normalt” seende kan se, som jeg ikke kan se. Og jeg har sikkert levet 
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lykkeligt uvidende om mange ting, der skete omkring mig. – Hvad man ikke 
kan se, heller ikke savne. 

 
Arbejdet som journalist 
Jeg har altid drømt om at arbejde som journalist, da jeg brænder for at 
formidle ting, der sker i vort samfund. Derfor søgte jeg ind til TV, efter at 
have arbejdet med radio. Jeg stillede aldrig mig selv spørgsmålet, kan jeg 
det, når jeg er synshandicappet.  – I min tankegang er jeg ikke blind, så 
selvfølgelig kunne jeg blive TV journalist. 

 
Fra bogen ”Pigen uden iris”: 
”Jeg syntes, at det var spændende, at jeg var med til at bryde fordomme 
om, hvad en synshandicappet kan og ikke kan. Det er klart, at der var nogle 
ting, som var sværere for mig end for de seende. Da jeg for eksempel skulle 
interviewe om arkitektur, kunne jeg ikke se detaljerne på bygningerne 5 
meter væk. Det løste jeg dog ved at gå ud på forhånd på location med min 
teaterkikkert og kigge på bygningerne. Jeg skrev noter på stedet, hvis der 
var noget specifikt, som jeg skulle huske. Min klæbehjerne og evnen til at 
huske ting, som jeg har set én gang før, gjorde, at jeg kunne stille 
spørgsmål til detaljer på bygningerne. Detaljer, som jeg rent faktisk ikke 
kunne se, men som jeg kunne huske, at jeg havde set før.” 

 
Læs hele historien i bogen Pigen uden iris som udkom 17. august 2017 

 
Bogen henvender sig til synshandicappede og deres familier, men også til 
fagfolk i sundhedssektoren. 
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Hjælpemidler til blinde og svagsynede   

Bliv bedre klædt på til at støtte personer med nedsat syn 

Ballast CPH inviterer til kursus for personer, der arbejder med borgere 
med nedsat syn. Gør du det? Så læs videre! 

 

Bliv klogere på hjælp til selvhjælp til borgere med synsnedsættelse på et tre 
timers kursus, som Ballast CPH afholder den 1. november 2017. 
 

Kurset fokuserer på: 
 de meste almindelige øjensygdomme blandt ældre borgere 
 et kendskab til hjælpemidler til støtte af svagsynede borgere i dagligdagen 
 en oplevelse på egen krop af det at leve med en synsnedsættelse 
 erfaringsdeling mellem dig og andre kursister 
 en diskussion af problemstillinger samt værktøjer til at håndtere disse 
 

Formålet med kurset er at gøre dig klogere på dine borgeres daglige 
udfordringer med udgangspunkt i vores læringsspil ChangeMaker. 
ChangeMaker er et aktivt brætspil, hvor du gennem en række aktiviteter 
prøver at have nedsat syn med vores simulationsbriller på. 
 

Vi klæder dig bedre på til blandt andet at hjælpe med indretning af boligen for 
at undgå utilsigtede faldepisoder og yde bedre pleje med målet om mere 
selvstændiggørelse. 
 

Gennemførelse af kurset vil resultere i, at du føler dig bedre klædt på til at 
støtte den store gruppe borgere, der dagligt oplever udfordringer i hverdagen 
grundet deres nedsatte syn.  
 

Sted og tid: 
1. november 2017 klokken 13-16 

 

Enghavevej 80, 4. sal  
2450 København SV 

 

Pris:  
2000 kroner ekskl. moms pr. deltager 
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Tilmeldingsfrist d. 25/10-2017. OBS! Kurset afholdes med minimum fire 
deltagere 

 

Spørgsmål til kurset bedes henvendes til Helle Vedø på tlf. 50 69 64 65 eller 
hv@ballastcph.dk. 
 

Tilmelding ved mail til hv@ballastcph.dk 

 

Vi afholder også private arrangementer, hvor vi kommer ud til din 
arbejdsplads med et skræddersyet kursus, hvad enten du arbejder som 
plejer, arkitekt eller andet synsfagligt område. Kontakt os for info eller læs 
mere på ballastcph.dk. 
 

 
Billedtekst: På billedet sidder Helle (th.) med fire workshopdeltagere, der alle er i gang med 
brætspillet ChangeMaker. 

 
 
 
 
    
www.lvi.dk 

mailto:hv@ballastcph.dk
mailto:hv@ballastcph.dk
http://www.lvi.dk/
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Billedtekst: Reklame Instrulog 
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Billedtekst: Reklame Itech 
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Billedtekst: Reklame Lys og lup 
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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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