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Vi er på vej mod forår og sommer, samtidig er der ved at komme styr på 
Corona pandemien, så alting ser lysere ud. Det betyder at samfundet åbner op 
igen, og dermed kan vi igen mødes fysisk. Det har vi glædet os rigtig meget til 
og vi har planlagt de første arrangementet. Læs mere længere nede. 

 
I dette nummer af Under Luppen kan du læse om: 
 

¶ Invitation til Digital Inspirationsaften den 27. april 

¶ Kommende arrangementer 

¶ Vellykket Digital Inspirationsaften i marts 

¶ Windows 10 Tilgængelighed 
¶ Rengøring og desinficering af dine lupper og anden optik 

¶ IBOS nyt støttemedlem 

¶ En levende legende 

¶ Læs når du har lyst & hvor du har lyst 
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Invitation til Digital Inspirationsaften med 2 spændende emner 
 

Tilgængelighed på iPhone og iPad 
samt motion målrettet mennesker med nedsat syn 

 
Tirsdag den 27.april 2021 kl 19-20 
Det er gratis at deltage og alle er velkommen  

 
Hvordan gøres en iPhone/iPad tilgængelig? 
Vi vil vise hvordan de forskellige funktioner virker og aktiveres.   
Apples enheder er òfßdtò med en masse forskellige tilgÞngelighedsfunktioner, 
som gør dem meget anvendelige når synet svigter. Bliv klogere på, hvordan du 
eller en du kender kan få endnu mere glæde af en iPhone/iPad. 
Vi vil komme ind på emner som forstørrelse, inverterede farver, større tekst, 
tale til tekst, oplæsning, SIRI m.m. 
 
Motion målrettet mennesker med nedsat syn 

Der vil være et oplæg om et nyt tiltag, nemlig motion på nettet. Det nye er, at 
instruktørerne er opmærksomme på de synsudfordringer mange af os har, når 
vi skal se og følge med på en skærm. Der vil blive fortalt om muligheden samt 
vist hvordan det foregår. 

 
Tilmelding 

Du skal tilmelde dig for at deltage. Alle deltagere vil få tilsendt et link, et par 
dage før arrangementet sammen med en vejledning til, hvordan man deltager i 
mødet. Tilmeld dig senest lørdag den 24. april 2021. 
Tilmelding til Dansk Glaukom Forening på: post@glaukom.dk            
eller Nedsatsyn.dk på tilmelding@nedsatsyn.dk  
 

Inspirationsaftenen afholdes i samararbejde mellem  
Dansk Glaukom Forening og Nedsatsyn.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:post@glaukom.dk
mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
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Kommende arrangementer  
Folketinget har givet ògrßnt lysò til mere gen¬bning af Danmark. 
Under nedlukningen har der været fuld gang i planlægningen af 
forskellige arrangementer. Det betyder at vi laver:  
 
Inspirationsaften i Odense, onsdag den 26. maj 2021 kl 17-20. 
 
Bustur til København, mandag den 14. juni 2021- gratis for medlemmer 
 
Der kommer meget mere information i den nærmeste fremtid 
 
Sæt kryds i kalenderen, vi ses. 
 

 
 
Vellykket Digital Inspirationsaften 
I samarbejde med Dansk Glaukom Forening, afholdte vi en 
fælles Digital Inspirationsaften tirsdag den 9. marts. Aftenens 
emne var tilgængelighed på Windows 10 computere.  
 
Ud fra antallet af deltagere, må vi sige at interessen var meget stor. Der er 
altid lidt udfordringer i at afholde digitale møder, men aftenen forløb uden de 
store tekniske problemer.   
 
Vi er glade for at så mange bakker op om disse tiltag og det er vores plan at 
lave flere lignende arrangementer.  
 
Windows 10 Tilgængelighed 
VIDEO 
Vil du se eller gense oplægget om 
tilgængelighed på Windows 10, så kan du 
klikke her på linket:  
Nedsatsyn.dk Tips & tricks Windows 10 Tilgængelighed - YouTube  
 
OVERSIGT 
Du kan finde oversigt over genvejstaster på Nedsatsyn.dks hjemmeside, tryk 
på linket: Windows 10 ï nedsatsyn.dk 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=F063F1cOeQY
https://www.nedsatsyn.dk/windows-10/
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Rengøring og desinficering af dine lupper og anden optik  
af Eschenbach Optik 70 20 38 88  

Dine lupper kan ikke tåle sprit eller anden form for alkohol, så det bedste, som 
du kan bruge, er enten lunkent vand og en blød klud eller vores special 
produkter. Billeder af sprayflasker med rengøringsmiddel og 
desinfektionsmiddel Art 1066 og art. 1067. Rengøringsmidlet kan bruges til 
lupper, skærme (TFT, LCD, LED) 2x30ml. Desinfektionsspray kan bruges til 
alle overflader og optiske overflader. Mod bakterier, svamp og virus. 100ml. 
Billede med en puste-bælg til at puste støv væk med inden grundigere 
rengøring eller på sarte overflader og børste til rengøring af specielt følsomme 
deles som objektiver og linser. Art. 1068 og art. 1069. Kontakt for nærmeste 
forhandler Eschenbach Optik 70 20 38 88. 
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IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede Stßtter 
Nedsatsyn.dk 

IBOS er et landsdækkende rehabiliterings- og videnscenter for mennesker 
med alvorlig synsnedsættelse og blindhed. Vi arbejder for en verden med lige 
adgang til fællesskab, uddannelse, job og det gode liv. Vi har masser af gratis 
tilbud og vi sælger specialiserede indsatser og uddannelser.   

IBOS løser alt med syn 

Hvis du har en synsnedsættelse, så kan du både få rådgivning, blive udredt, få 
individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, få bo-træning og bo-ophold, 
komme i beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, få kurser og uddannelse 
og blive en del af fællesskaber.   
 
Hvis du er synsprofessionel, så har IBOS også en lang række uddannelser og 
kurser til dig. Herunder synsmoduler på den pædagogiske diplomuddannelse i 
samarbejde med UC Syddanmark.  

Få viden om syn og livet med synshandicap 

IBOS har som nationalt center en forpligtelse til at udvikle, dokumentere og 
formidle den nyeste faglighed på synsområdet. Hvorfor vi altid har den nyeste 
viden om syn, som kommer alle til gavn, både dig med synsnedsættelse, 
pårørende og synsprofessionelle. 
 
Du kan fx altid: 

¶ Tage gratis kurser, der kommer løbende nye kurser på siden.  
 Link tial IBOSô kurser 

¶ Deltage i forskellige sociale arrangementer, fx fællesspisning med 
 temaoplæg 

¶ Se film p¬ IBOSô YouTube-kanal ôIBOSfilmô, fx om hjÞlpemidler.  
 Link til IBOSfilm 

¶ Lytte til podcasts p¬ IBOSô podcast-kanal ôBlind lydô p¬ Podbean eller der 
 hvor du ellers lytter til podcasts. Link til IBOSô podcast. 

¶ Følge os på Facebook og LinkedIn, hvor vi løbende deler informationer og 
 historier. Link til LinkedIn & link til Facebook. 
 

Har du brug for IBOS? 

Vi sammensætter løsninger til alt, der handler om synsnedsættelse. Du er altid 
velkommen til at ringe eller skrive.  
IBOS ï Instituttet for Blinde og Svagsynede 
Rymarksvej 1, 2900 Hellerup 
ibos@kk.dk, 39 45 25 45  

https://ibos.nemtilmeld.dk/category/kurser_til_borgere_og_paaroerende/
https://www.youtube.com/channel/UCPNROqLqZuxbxGNqC6hqHFA
https://ibos.podbean.com/
https://www.linkedin.com/company/5296602
https://www.facebook.com/Instituttet
mailto:ibos@kk.dk
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Kaj Verner Nielsen en levende legende i optiker verdenen 

Af Heiko Stumbeck 

 

Optiker Kaj Verner Nielsen er et unikum i branchen, Kaj kan 
nemlig korrigere for alle hornhinderelaterede problemer, og 
det er han en af de få optikere der kan.  

 

Hvorfor er Kaj så speciel? 

Alle optikere kan da tilpasse kontaktlinser ï Ikke??? 

Jo, næsten alle optikere kan tilpasse kontaktlinser. Men det er begrænset, 
hvor mange der kan lave linser til spædbørn, svært øjenskadede, personer 
med bygningsfejl på 18 og styrker på +40? 

Sandheden er, at Kaj er ganske unik indenfor sit felt - speciallinser. 

De metoder og evner, som Kaj har, er ikke kompetencer, man kommer ud med 
som nyuddannet optiker. Det er heller ikke kompetencer, man tillægger sig hen 
ad vejen. Af samme grund modtager Heiko Stumbeck kunder fra hele landet. 
De opsøger Kaj for at få forbedret synet - og livskvaliteten. 

 

Kaj kan hjælpe alle med hornhinderelaterede problemer 

Ingen bygningsfejl er for store og ingen styrker for høje. De klienter, vi ser i 
vores speciallinseklinik, er ofte svært synshandicappede og har sygdomme 
eller store øjenskader I hornhinden. 

Vores speciallinseoptiker Kaj kan forbedre synet hos alle, hvis synsproblem er 
forbundet med hornhinden og skader på hornhinden. 

é Og Kaj har i sandhed udfßrt nogle synsmirakler ï Lad os give dig et par 
eksempler. 

 

Arbejdsliv og kørekort i fare 

Forestil dig, at du langsomt mærker dit syn blive forværret i en sådan grad at 
arbejdsliv, kørekort, mv er i fare. 

Dette var situationen for en ung mand, der heldigvis fandt vej til vores 
speciallinseklinik og Kajs ekspertløsninger. 

Den unge mand kunne ikke passe sit arbejde grundet nedsat syn. Han skiftede 
ofte briller ï desværre uden virkning.  

Efter grundige undersøgelser blev det konstateret, at øjnenes hornhinder 
havde ændret form og blev udtyndet ï dette kaldes Keratoconus. Resultatet 
var, at øjnene ikke kunne danne et skarpt billede. 
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Forskellige typer linser blev forsøgt, indtil den bedste løsning blev fundet. Kaj 
anvendte en blød underliggende linse, hvorpå der blev placeret en 
specialdesignet formfast linse. 

Tilsammen gav løsningen den unge mand synet tilbage, så både arbejde og 
kørekort var sikret, og angsten for at miste synet forsvandt. 

 

Kunden med tilbagevendende sår på hornhinden 

Har du nogensinde hørt om en bandagelinser???  

En kunde led i perioder meget af smerter i venstre øje. Hun havde sår på 
hornhinden og anvendte flere slags øjendråber og salver for at lindre 
smerterne. Men den uklare hornhinde resulterede i blænding fra lyskilder, og 
dermed også et irriteret og nedsat syn. 

I et forsøg på at give hornhinden ro, tilpassede Kaj en blød bandagelinse, som 
skulle skiftes hver femte dag.  

En bandagelinse lægger sig beskyttende om hornhinden og giver den ro til at 
hele. En bandagelinse kan man sagtens se igennem og have styrker i. 

Kunden mærkede heldigvis straks en stor forbedring af komfort, og efter 3-4 
måneder var hornhinden betydelig mere klar. 

Næste trin var en yderligere forbedring af synet. Kaj lavede en stor formfast 
kontaktlinse, der dannede et tårelag over hornhinden, så øjet blev holdt fugtigt. 
Løsningen bruges i dagtimerne sammen med en flerstyrkebrille, og om natten 
suppleres der med viskøse øjendråber. 

Dette lyder som en meget kompleks løsning ï men det virker, hvilket er 
vigtigst, også for øjensundheden.  

  

Tre måneder gammel og øjenopereret 

Det sidste eksempel er virkelig inspirerende og fascinerende. På vores 
speciallinseklinik arbejder vi ikke blot med udbedrende tiltag men også 

forebyggende, som vi nu skal se  

Det hænder desværre, at børn fødes med grå stær (uklar øjenlinse) eller andre 
defekter. Det er uhyre vigtigt at få rettet op på synsfejl hos spædbørn meget 
tidligt, da det ellers vil påvirke, hvordan deres syn trænes og udvikler sig på 
længere sigt. 

Grå stær var netop scenariet hos en af de yngste kunder, Kaj har haft i sin 
òstolò. Den tre m¬neder gamle klient var fßdt med gr¬ stær, og efter sin grå 
stær-operation var det vigtigt hurtigst muligt at give spædbarnet det bedst 
mulige syn. 

Kaj satte en lille blød og speciallavet kontaktlinse i babyens øjne, så barnet 
kunne se, udvikle og træne sit syn. Dette er dén altafgørende faktor for barnets 
syn i fremtiden.  
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Uden Kajs behandling, ville barnet måske aldrig have udviklet sit syn optimalt, 
hvilket på længere sigt kunne blive problematisk, både hvad angår styrker 
og samsyn. 

Forældre og barn blev af sygehuset henvist til Kaj, da Kaj er en af de få, som 
kan afhjælpe en sådan situation.  

Kaj har gennem årene lært sig selv nogle gode teknikker, når det kommer til at 
skabe et trygt, hyggeligt og venligt miljø for både børn og forældre. 

Legetøj, flotte billeder, svøb, mv, er nogle af værktøjerne, der er i brug, når Kaj 
skaber ikke bare en god synsoplevelse, men også en god optikeroplevelse for 
de helt små. 

 

Kaj er enestående i speciallinsebranchen, og en af de store drivkræfter i vores 
speciallinseklinik.  

Tillidsforholdet mellem Kaj og hans kunder ï store som små ï er unikt, og 
tillægges den særlige kombination af Kajs utrolige faglighed og hans 
hjertevarme personlighed. 

 

Hos Heiko Stumbeck holder vi alle muligheder åbne, så vi kan hjælpe ALLE 
kunder. 

 

På vores specialklinikker kan du søge råd om alt fra speciallinser og 
samsynsproblemer til tørre øjne.  

 

Læs mere om vores klinikker på vores hjemmeside https://heikostumbeck.dk/.  

Her finder du også vores kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller lyst til 
at besøge os.  

 

De bedste hilsner 

Heiko Stumbeck 

 

 

 

 

 

 

  

https://heikostumbeck.dk/samsynsklinik/
https://heikostumbeck.dk/
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LÞs n¬r du har lyst & hvor du har lyst 

Vi tager nu skridtet videre med lanceringen af OrCam MyEye. 
Af Johannes Nørgaard, Instrulog A/S, April 2021 

 
OrCam MyEye ï HMI-nr.: 109658  
OrCam MyEye Pro ï HMI-nr.: 109659  
 
Se vores hjemmeside www.instrulog.dk hvor du blandt meget andet kan 
bestille eller leje det omtalte og andre velfærdsteknologiske hjælpemidler. 
 
OrCam har efterhånden været på markedet i mange år og tiden er kommet 
til at tage endnu et skridt i en mere teknologisk, men også nemmere retning, 
rent brugsmæssigt. Men inden vi tager de helt store forklare-støvler på, så 
er her en kort beskrivelse af OrCam til dem af jer, der ikke allerede kender 
OrCam. 
 
OrCam er et revolutionerende og fascinerende læsehjælpemiddel til blinde, 
svagsynede samt ordblinde. Men hvad er OrCam så for en størrelse? 
OrCam består faktisk bare af en enkelt lille enhed på størrelse med en 
lillefinger. Udstyret med et kamera kan OrCam tage billeder og læse tekst i 
løbet af få sekunder. Monteret på siden af et brillestel med en magnet er den 
nem at komme i gang med og bruge. 
 
Okay, der er altså blevet arbejdet i kulissen og vi kan nu præsentere en ny 
måde at bruge OrCam på, men også en ny måde at bestille den på. Lad os 
starte med det sidste: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Billedtekst: Billede af OrCam MyEye placeret på HØJRE SIDE af brillestellet. 

  

http://www.instrulog.dk/
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Hvilken model skal du vælge? 

I dag findes OrCam MyEye i tre forskellige modeller. OrCam MyEye, OrCam 
MyEye Konfiguration samt OrCam MyEye Pro.  

OrCam MyEye 

Du kan bestille eller leje OrCam MyEye ï Enheden der er lavet til at læse 
tekst på så mange forskellige overflader som muligt, så nøjagtigt som muligt. 
Det gælder både aviser, tablets, bøger, flyers, medicinglas, madvarer og 
meget, meget mere.  
Du kan bruge den på dit studie, hjemme og på arbejdet. Størrelsen gør den 
nem at have med alle steder. 

OrCam MyEye konfiguration 

Her har du mulighed for at tillægge OrCam MyEye præcis de funktioner du 
har brug for. Læsning vil altid være standard, men har du også brug for 
stregkoder eller ansigtsgenkendelse, så kan du tilføje de to funktioner til 
enheden. Altså en enhed du selv sammensætter efter behov. 

OrCam MyEye Pro 

Du kan også bestille eller leje OrCam MyEye Pro ï Denne enhed besidder 
alle funktioner fra start og er klar til kommende opdateringer og funktioner. 
Med Pro modellen får du udover læsning også følgende funktioner: 

¶ Ur-funktion 

¶ Stregkodegenkendelse 

¶ Pengeseddelgenkendelse 

¶ Ansigtsgenkendelse 

¶ Orientering (BETA på engelsk) 

¶ SmartReading (Kun på engelsk) 

Kort om funktionerne, så giver de første fire punkter god mening. Du kan 
genkende ansigter, pengesedler og stregkoder på produkter (Bemærk: 
stregkodedatabasen indeholder nu cirka 75.000 stregkoder).  

Orientering & SmartReading 

Orientering er i øjeblikket ude som BETA og virker kun på engelsk. 
Orientering gør OrCam MyEye i stand til at fortælle dig om dine omgivelser. 
Eksempelvis vil den, på arbejdspladsen, kunne fortælle dig hvor der er et 
bord eller en dør. Denne funktion virker på danske enheder, hvis de bliver 
indstillet til engelsk systemsprog.  
SmartReading er med til at give dig et overblik over den tekst du læser eller 
hjælpe dig med at finde bestemte ord eller tal i en tekst. Man kan 
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eksempelvis bede OrCam MyEye om at læse alle overskrifterne i en avis. 
OrCam MyEye giver herefter overskrifterne på siden et nummer, hvor man 
så kan bede om at få læst en bestemt artikel ved at nævne det nummer 
overskriften har. 

Ny OrCam app 

I forbindelse med lanceringen af den nye forbedrede OrCam MyEye linje, 
har OrCam også udviklet en app. Denne app har flere funktioner og kan 
bruges på flere forskellige måder. Den første er den indstillingsmulighed den 
giver i forhold til brugen af OrCam MyEye lÞsekameraet. N¬r appôen er 
parret med dit læsekamera, har du mulighed for at indstille talehastighed, 
stemme, sprog, følsomhed og meget mere via din smartphone. Det gør din 
første oplevelse med OrCam meget nem, både for private, men også for 
fagprofessionelle der skal hjælpe eventuelle slutbrugere med at komme i 
gang. Muligheden for at lave indstillinger via din smartphone er kun 
understøttet af den nye version af OrCam MyEye. 
. 
 
 
 

 
 
   BILLEDETEKST: SKÆRMBILLEDE FRA IPHONE AF ORCAM APP  
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Med den nye app er der også mulighed for at få et ekstra kontrolpanel som 
du kan bruge når du læser. På selve kameraet er der mulighed for at styrer 
læsningen, altså start, stop, pause og det at springe frem og tilbage i  
teksten. Den mulighed finder du nu ogs¬ via appôen. Det betyder at du kan 
starte en læsning eller pause den, samt springe frem og tilbage i en tekst 
ved blot at benytte din smartphone. Du kan se det som et godt alternativ til 
at benytte berøringsbjælken på læsekameraet og for nogle vil det være 
nemmere at kontrollere og navigere i teksten, specielt ved længere 
læsninger. 
Denne mulighed for at navigere i din læsning, fungerer både med den 
tidligere OrCam MyEye 2.0 og den nye serie OrCam MyEye. 
 

   Vi ønsker god fornøjelse 

Instrulog A/S 

Vi er en virksomhed som har specialiseret os i elektroniske hjælpemidler til 
synshandicappede og gennem årene opbygget en bred viden på flere 
områder. Vi er landsdækkende og leverer hjælpemidler til både den 
offentlige sektor og til private. 
 
Kontaktinformationer: Vores e-mailadresse er info@instrulog.dk. Du kan 
også ringe på telefonnummer 44 97 94 77. Vi har telefontid mandag til 
torsdag fra klokken 08:30 til 14:00 samt fredag fra klokken 08:30 til 13:00. 
Vores kontor, hvor vi også har et showroom med vores produkter, er 
beliggende i Rødovre, på Bjerringbrovej nummer 116. Ring og aftalt en tid, 
så finder vi den helt rigtige løsning til dig. 
 

  

Billedtekst: Gule krokusblomster 

mailto:info@instrulog.dk
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Køb badge hos Nedsatsyn.dk 
 
Bliv set og undgå misforståelsen 
 
Du kan købe to forskellige badge med dansk eller engelsk tekst. 
Du kan vÞlge mellem òJeg har NEDSAT SYNò eller òi am visually impairedò 
Begge fås enten med nål til 20 kr eller med magnet til 35 kr. incl. levering. 

 
 

TILBUD  
 

VÆLG FRIT EN MED NÅL OG EN MAGNET TIL KUN 50 KR. 
 

Alle priser er incl. forsendelse og badgene er til omgående levering. 
Bestil på hjemmesiden www.nedsatsyn.dk  
eller brug linket her: Badge ï nedsatsyn.dk  
  

 
 
 
  

http://www.nedsatsyn.dk/
https://www.nedsatsyn.dk/badge/
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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 kontakt@nedsatsyn.dk.   
 

DE STØTTER 
NEDSATSYN.DK 

 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://lvi.dk/
https://mofibo.com/dk/da/?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=mofibo_dk
http://lysoglup.dk/
https://www.eschenbach-optik.com/index-en.html
https://www.ballastcph.dk/
https://heikostumbeck.dk/
http://www.itech.dk/da/
https://www.vidata.dk/
https://synsnerven.dk/
https://instrulog.dk/
https://csv.kk.dk/
https://foererhund.dk/
https://mortenbonde.dk/
http://www.myeyes.dk
https://www.cfd.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.ibos.dk/
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Hjemmeside adresser firmastøttemedlemmer 
 
Lys og Lup www.lysoglup.dk   
 
HFH Synsnerven 
 
LVI LVI Danmark APS 
 
Eschenbach Eschenbach Optik (eschenbach-optik.com) 
 
CSV København csv.kk.dk - Center for Specialundervisning for Voksne | 
 
Ballast Ballast (ballastcph.dk) 
 
V.I. Data V.I. Data ï Data for synshandicappede, med vision om den bedste 
rådgivning. 
 
Instrulog Instrulog A/S ï Synshjælpemidler til blinde og svagsynede 
 
Mofibo  Mofibo - Lydbøger & E-bøger på mobilen 
 
Heiko Stumbeck Optiker Heiko Stumbeck - Briller & kontaktlinser | ODENSE | 
KØBENHAVN | SVENDBORG | MIDDELFART 
 
Morten Bonde Forside - Morten Bonde  
 
CFD Forside - CFD 
 
MyEyes  Synshjælpemidler til blinde og svagtseende | MyEyes ApS 
 
IBOS  IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede  
 
ITECH Forside - ITECH 
 
Brugernes Førerhunde ordning Forside | Brugernes FørerhundeOrdning 
(foererhund.dk)  
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Indlæg til nyhedsbrevet 
 
Har du kommentarer eller et indlæg, som kunne være interessant at bringe 
her i òUnder luppenò s¬ send det til kontakt@nedsatsyn.dk. Nyhedsbrevet 
òUnder luppenò sendes til alle medlemmer af foreningen, desuden sendes 
det også til alle relevante samarbejdspartnere såsom synscentre, 
øjenlæger m.fl.  
 
Nyhedsbrevet òUnder luppenò 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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