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 Invitation til INSPIRATIONSAFTEN  
 Onsdag den 26. maj 2021 kl. 17 til 20. 

Alle er velkomne og det er gratis deltage.  

  

Foreningen Nedsatsyn.dk inviterer til Inspirationsaften i Borgernes Hus,  
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.  
Tilmeld dig/jer, senest den 21. maj 2021 på:  
tilmelding@nedsatsyn.dk  eller SMS 71 784 704  
Der vil være begrænsning på antallet af deltagere, så tilmeld dig nu.  
 
Kl. 17.00  Velkomst   
Kl. 17.15  Pårørenderådgiverne Helle Skov Iversen og 
  Christina Rodam, Odense Kommune.  
  Fortæller hvordan rådgiverne skaber en mere 
  omsorgsfuld og understøttende ramme for 
  dét at være pårørende. 
Kl. 18.00 Pause  
Kl. 18.30 Madsynet.dk Mohammed og Lasse, som begge er blinde, fortæller 
  om deres madprojekt. Madsynet.dk handler om at 
  lave lækker og nem mad. 
  Der serveres lidt smagsprøver. 
 Kl. 20.00  Tak for i aften   
 

Mad og drikke  

Der kan bestilles en sandwich og en vand, dette er er gratis for 

Støttemedlemmer,  

Ikke Støttemedlemmer betaler 30 kr. på MobilePay 300185 ved tilmelding. 

 

Hvor ligger Borgernes Hus?  

Borgernes Hus ligger 50 meter fra Odense Banegård. Gå ud af banegården, 
mod Østre Stationsvej, gå til venstre ad fortovet. Efter ca. 50 meter er du ved 
indgangen. Mødet foregår på 3. sal i mødelokale 3.6. Der er både trappe og 
elevator.  
Kommer du i bil, er der parkeringshus og parkeringskælder tæt på Borgernes 
Hus.  
Har du spørgsmål, skriv eller ring/sms til:  

Telefon 71 784 704 eller  mail kontakt@nedsatsyn.dk 

Se mere på www.nedsatsyn.dk 

 
Vi glæder os rigtig meget. Vi Ses. 
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Invitation til Støttemedlemmer 
Bustur til København mandag den 14. juni.  
 
Turen går til IBOS - Instituttet for Blinde og 
Svagsynede i Hellerup. På vejen hjem 
besøger vi firmaet i Lys og Lup i Rødovre. 
 
Det er GRATIS for Støttemedlem samt for 
en ledsager.  
 
Der vil være frokost hos IBOS og 
kaffe/the/kage hos Lys og Lup. Se 
program. 
 
Turen vil foregår i 30 eller 60 personers bus, alt efter hvilke restriktioner der 
gælder på tidspunktet. Vi skal kører med Comfort Tours fra Odense. 
Busserne er udstyret med bla. toilet. 
 
Der er plads til 25 deltagere og tilmeldingen forgår efter ”Først til mølle” 
princippet. Så skynd dig at tilmelde dig samt en eventuelt  ledsager. 
Se sidst i nyhedsbrevet,  hvordan du bliver støttemedlem. 
Din ledsageren skal ikke være støttemedlem. 
Tilmeldingsfristen er mandag den 7. juni 2021 

Tilmeld dig på tilmelding@nedsatsyn.dk  

 
Vigtigt: Bliver du/I forhindret, SKAL I melde afbud. Der er begrænset plads, 
og derfor vil der være rift om pladserne. 
Du kan også tilmelde dig og møde op ved IBOS Rymarksvej 1, 2900 Hellerup 
og deltage i arrangementet. Du kan kører med til Lys og Lup i Rødovre, 
hvorfra du selv skal sørge for hjemtransport. Se tidspunkter i programmet. 
Turen er støttet med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Søren på: 
Telefon: 70 784 704 læg evt. besked og han ringer tilbage. 
Mail: kontakt@nedsatsyn.dk  
 
Vi glæder os til en hyggelig dag 
Hilsen bestyrelsen 
 

 
  

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
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Program bustur til København - Mandag den 14. juni 
 
Kl. 08.00/08.05       Påstigning / afgang. Bus Comfort Tours   
   Turistbusholdepladsen   
   Dannebrogsgade 1, ved Odense Banegård 
Kl. 08.40/08.45       Påstigning / afgang Nyborg Station 
   Opsamling ved busholdepladsen                                
Kl. 10.25 ca.            Ankomst IBOS Instituttet for blinde og svagsynede,   
   Rymarksvej 1, 2900 Hellerup 
   Der bliver en rundvisning og oplæg om de mange  
   tilbud der findes hos IBOS. Vi skal også se  
   hjælpemiddelsudstillingen, hvor det bliver muligt at se 
   og prøve alverdens forskellige hjælpemidler. Der bliver 
   også en frokost pause, hvor der serveres mad og drikke. 
   Læs mere om IBOS på: www.ibos.dk  
Kl. 14.30                   Afgang IBOS Hellerup                           
Kl. 14.50 ca.        Ankomst Lys og Lup, Erhversvej 30, 2610 Rødovre 
   Lys og lup forhandler en lang række forskellige hjælpe- 
   midler og optik. I butikken vil det være muligt at se, prøve 
   og evt. købe de mange forskellige ting.  
   Der vil være kaffe/the/kage samt en præsentation af 
   firmaet. Se mere om hvad Lys og lup kan tilbyde på  
   www.lysoglup.dk 
Kl. 17.00                   Afgang Lys og Lup, Rødovre                               
Kl. 18.30                  Ankomst Nyborg 
Kl. 19.10                 Ankomst Odense 
 
Kontakter på dagen 
Søren  23 36 67 98  
Jette  28 15 55 44 
Pia (Nyborg)  42 51 28 47  
 

  

http://www.ibos.dk/
http://www.lysoglup.dk/
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Bliv Støttemedlem 
 
Har du eller kender du en der har nedsat syn? De fleste møder mennesker, 
med en hverdag som er ændret markant pga. af at synet svigter.  
Tusindvis af mennesker i Danmark lever på denne måde. 
Vær med til at gøre en forskel. 
 
Nedsatsyn.dk er en 100% frivillig forening, der sætter fokus på det at leve 
med et nedsat syn. Vi ønsker at dele viden og skabe et socialt fælleskab. 
Vi du være med eller vil du støtte det gode formål? 
Se mere på linket her: Støt os – nedsatsyn.dk 
 
  
 
 
 
 

Billedtekst: Folder 

https://www.nedsatsyn.dk/stoet-os/

