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Invitation til INSPIRATIONSAFTEN            
 Onsdag den 24. august 2021 kl. 17 til 20  

Alle er velkomne og det er gratis deltage  

  

Nedsatsyn.dk inviterer til Inspirationsaften i Borgernes Hus,  
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.  
 
Tilmeld dig/jer, senest den 22. august 2021 på:  
tilmelding@nedsatsyn.dk  eller SMS 71 784 704   
  

Kl. 17.00 Velkomst   
Kl. 17.05 Kaj Verner Nielsen fra Optiker Heiko Stumbeck 
  fortæller om special kontaktlinser. Kaj kan korrigere  
 for alle hornhinderelaterede problemer, og det er  
 han en af de få optikere der kan. Læs indlæg om  
 Kaj Verner Nielsen i Under Luppen april 2021. 
Kl. 18.00 Pause  
Kl. 18.30 Hvordan kan avisen læses når synet svigter?  
 Hvad er Google Home og hvad kan det bruges til? 
 Er Google Home bedre end Siri? og hvad er forskellen. 
 Opfølgning fra busturen til IBOS og Lys og lup. 
Kl. 20.00  Tak for i aften   
  

Mød andre med nedsat syn og pårørende 

Udover spændende indlæg, er der også masser af tid til at snakke med andre med 

nedsat syn og pårørende.  

 

Mad og drikke  

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

Ikke Støttemedlemmer betaler 50 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 

Vi glæder os rigtig meget. Vi Ses.   

https://usercontent.one/wp/www.nedsatsyn.dk/wp-content/uploads/2021/04/Nyhedsbrev-April-2021.pdf
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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 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. 
 
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 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.nedsatsyn.dk/stoet-os/

