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Corona-situationen i Danmark giver os alle en masse udfordringer, men 
der sker også positive ting. Bl.a. kan du på næste side læse om noget 
lækkert sportstøj som kan købes gennem Nedsatsyn.dk  

Vi tænker på jer alle og håber vi i 2021 kan ses til nogle hyggelige 
arrangementer.  
 
Pas god på jer selv. 

 
Aflysning af Inspirationsaften 
Vi har besluttet at aflyse den kommende Inspirationsaften den 26. november. 
Dette sker som en følge af de nye Corona-restriktioner, der til kommer den 
usikkerhed der er i forhold til eventuelt kommende tiltag. 

 

Årsmøde den 24. januar 2021 
Nedsatsyn.dk afholder ordinært årsmøde/generalforsamling søndag den 24. 
januar 2021. I næste nyhedsbrev kan du læse meget mere om Årsmødet.  
Sæt kryds i kalenderen. 
Vi ved naturligvis ikke hvordan Corana-situationen er til den tid, men vi 
krydser fingre for at det kan lade sig gøre. 
 

Ring eller skriv til os 
Husk du har altid mulighed for at komme i kontakte nedsatsyn.dk. Vores 
telefon er åben tirsdag og fredag mellem kl. 10 og 14. Ringer du udenfor 
dette tidspunkt er du velkommen til at lægge en besked og vi ringer tilbage 
snarest muligt. Du er selvfølgelig også velkommen til at sende en e-mail på 
nedsatsyn@gmail.com  
  

Billedtekst: Træer på en mark i efterårsfarver 

mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Super lækkert kvalitetssportstøj med NEDSAT SYN tryk 
 
Ønsker du eller en du kender at blive set, så er muligheden her. Det er 
muligt at bestille T-shirt og jakke i en flot gul farve. 

Der er trykt NEDSAT SYN på forsiden og bagsiden af T-shirten. På jakken er 
trykket kun på bagsiden pga. lynlåsen. Tøjet er optimalt til løb, gåture, 
fitnesscentre osv. 

Tøjet med tryk, bliver kun solgt i begrænset antal og kun ved forudbestilling 
og betaling via MobilePay eller bankoverførsel – se 
bestillingsformular. Bestillingsfrist 20. november 2020. 
Da tøjet laves på bestilling, vil leveringstidspunktet afhænge af hvor hurtigt 
minimumsantallet nås. Typisk vil leveringstiden være 1-2 måneder. 

Den første sending er leveret ud til en masse glade mennesker. 

Craft T-shirt med NEDSAT SYN trykt 
på for- og bagside. 
Herre eller dame model. – se 
størrelsesguide nederst på siden. 
Pris kun 295,- kr. inkl. forsendelse. 
 
 
 
 
Craft jakke med NEDSAT SYN trykt på 
bagsiden. 
Herre eller dame model – se 
størrelsesguide nederst på siden. 
Pris: 595,-kr inkl. forsendelse. 
 
 
 
 
Bestillingsformular og størrelsesguide finder du på vores hjemmeside 
www.nedsatsyn.dk  vælg Shop 
eller dette link: https://www.nedsatsyn.dk/shop/   
 

 
  

http://www.nedsatsyn.dk/
https://www.nedsatsyn.dk/shop/
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Firmastøttemedlemskab 

 
Dit firma eller din organisations kan også blive vist i alle Nedsatsyn.dks 
nyhedsbreve og på www.nedsatsyn.dk. Det koster kun 500 kr, for et helt år, at 
tegne et støttemedlemskab. Støt en god sag og få billig reklame. 
Se mere på  www.nedsatsyn.dk eller send en mail til nedsatsyn@gmail.com  
 
DE STØTTER NEDSATSYN.DK 
Firmaernes hjemmeside åbnes, hvis 
man klikker på deres logo 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mofibo.com/dk/da/?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=mofibo_dk
http://www.itech.dk/da/
https://www.vidata.dk/
https://synsnerven.dk/
http://lysoglup.dk/
https://instrulog.dk/
https://csv.kk.dk/
https://www.eschenbach-optik.com/index-en.html
https://www.ballastcph.dk/
https://lvi.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
mailto:nedsatsyn@gmail.com
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Indlæg til nyhedsbrevet 
 
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
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