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Dette er et kort nyhedsbrev, som fortæller om den kommende messe den 14. 
september. Der er kommet flere udstillere med siden sidste nyhedsbrev, 
således at der nu er 21 udstillere på NS2019.  

Du kan læse om: 

 Program og tilmelding NS2019 

 Mad og drikke på messen 

 Vind flotte præmier 

 Oversigt over udstillere 

 I-Cane Social Technology – Holland 

God læselyst, vi ses forhåbentlig den 14. september. 

 

 

 

  

Billedtekst: Logo NS2019 
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Gratis messe og foredragsdag i Odense NS2019  
sætter fokus på nedsat syn 

Lørdag den 14. september 2019 kl 10.30-15.00 

Du kan møde de førerende forhandlere og foreninger samt høre spændende 
foredrag. 

NS2019 foregår i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C 
Danmarks mest centrale placering 50 m fra Odense Banegård 

Hvis du vil have en Introbag samt gratis kaffe/the hele dagen skal 
du tilmelde dig senest den 13. september på 
mail: tilmelding.nedsatsyn@gmail.com eller sms: 71 784 704 
Du kan naturligvis også møde op på dagen 

Program: 

10.00                Dørene åbnes 

10.30               Åbning ved ældre- og handicaprådmand Søren Windell,  
 Odense 

11.00 – 11.45   ”De største øjensygdomme” foredrag ved læge Ibrahim 
 Mansour fra Øjenafdelingen OUH. 
 Hvad er forskellen på de største øjensygdomme, har alle det 
 samme syn, og hvilke kan behandles? 

12.45 – 13.15     ”Hverdagen med nedsat syn” foredrag med CKV  
 Synsrådgivningen Odense. 
 Hør bl.a. om ledsageteknik,  madlavning, håndarbejde 
 osv. Der vil efterfølgende være mulighed for at se og prøve 
 ledsageteknik 

14.15                  Præsentation og udtrækning af præmier, sponsoreret af 
 udstillerne 

15.00                  Messen slutter 

NS2019 arrangeres af foreningen Nedsatsyn.dk i samarbejde med 
Frivilligcenter Odense og Odense Hovedbibliotek 

Du kan se mere på hjemmesiden: www.nedsatsyn.dk og Facebook: 
nedsatsyn.dk  

mailto:tilmelding.nedsatsyn@gmail.com
http://www.nedsatsyn.dk/
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Mad og drikke på messen 

Det er muligt at købe kaffe, the og vand på Nedsatsyn.dk’s stand. Der udover vil 
du mellem kl. 11.30 og 13.00 kunne købe sandwich.  

 Kaffe, the eller en vand koster 10 kr. 

 Sandwich koster 20 kr. 

 Alle tilmeldte får gratis kaffe eller the hele dagen 

 Ikke-tilmeldte kan købe Nedsatsyn.dk keyhanger incl. gratis kaffe 
  og the hele dagen for blot 20 kr. 

Du kan betale med MobilePay eller kontanter, meget gerne lige penge. 
 

Vind flotte præmier 

Alle der besøger NS2019 kan deltage i lodtrækningen om flotte præmier. Det er 
forhandlerne på messen der har sponsoreret præmierne. 
Du har mulighed for at se de flotte præmier på Nedsatsyn.dk’s stand. 
 

Oversigt over udstillere   
 Instrulog  

 V.I. Data            

 ITECH  

 Lys og Lup 

 LVI  

 Eschenbach  

 Hjemmeoptik  

 Niikoh Lightman   

 Odense Hovedbibliotek 

 Judo for blinde og svagsynede  

 Miss Blindspot Christina Nahnsen 

 Dansk Glaukom Forening 

 Foreningen Aniridi Danmark 

 All Ears TM 

 NOTA Bibliotek 

 CKV synsrådgivningen Odense foredrag og udstiller 

 IBOS Instituttet for blinde og svagsynde  

 CFD døvblinde  

 Move United løbesammenslutning for blinde og svagsynede 

 I-Cane Foundation  

 DBSU Dansk Blindesamfunds Ungdom 
 
I sidste nummer af Under Luppen kan du se mere om de forskellige udstillere 
og foredragsholdere. 

Billedtekst: En kvinde der jubler 
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I-Cane Social Technology – Holland 
v/Boris Holm 
I-Cane er en Hollandsk velgørenhedsorganisation, vi er ANBI-certificeret. I-
Cane udvikler avancerede mobilitetshjælpemidler til blinde og svagtseende. 
Vores fokus er rettet mod at forbedre mobilitet og øge uafhængighed. I-Cane 
Mobilo er blevet til gennem målrettet kontakt med brugere. De nødvendige 
økonomiske ressourcer til udviklingen, er doneret af sponsorer. I-Cane Social 
Technology blev etableret til produktion, salg og service af I-Cane Mobilo. I-
Cane Social Technology er 100% frivilligt drevet, ligesom I-Cane 
organisationen. I-Cane kombinerer de seneste tekniske muligheder med 
mobilitetsbehov hos blinde og svagtseende. 

Features: 
 GPS-navigation med stor nøjagtighed 

 Indtast en adresse og du er på vej 

 Gem dine foretrukne ruter 

 Anvendes med ”I Cane Go” App 

 I Cane Go Appen er oversat til Dansk 

 Sensor der hjælper med, at undgå forhindringer 

 Taktil knap der angiver retningsskift 

 Magnetisk opladning 

 Det ergonomiske design, aflaster håndled og skuldre 

 

 
 
 

Billedtekst: Mobilitistok 
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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.  
 
 
 
  

Billedtekst: Folder 

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

