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Efter en træls tid kom vi godt i gang med fysiske aktiviteter i forsommeren. 
Der blev Inspirationsaften og bustur til København. Vi krydser fingre for at 
Corona situationen fortsat forbliver under kontrol, der er nemlig planlagt en 
masse spændende arrangementer i efteråret. 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om: 
 

¶ Inspirationsaften den 24. august i Odense 

¶ Bustur til København 

¶ Informationsvideo om Nedsatsyn.dk 

¶ Ny folder fra IBOS ò8 GODE R¡Dò 

¶ Viskey - Tydeligere tastatur til iPhone og iPad 

¶ Badge succes 

¶ Bedre computerskærm betyder bedre arbejdsforhold 

¶ Vær med i omfattende undersøgelse om synshandicappedes mediebrug 
 

 

  

Billedtekst: Forskellige blomster på en eng  
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Invitation til INSPIRATIONSAFTEN             

Tirsdag den 24. august  2021 kl. 17 til 20  
Alle er velkomne og det er gratis deltage  

  

Inspirationsaftenen afholdes 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 specialkontaktlinser. 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.   

https://usercontent.one/wp/www.nedsatsyn.dk/wp-content/uploads/2021/04/Nyhedsbrev-April-2021.pdf
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
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Bustur til København 
af Søren Rasmussen, Nedsatsyn.dk 

Præcis kl 8 kørte bussen afsted fra Odense. Første stop 
var Nyborg station, hvor der var opsamling. Vi samlede 
også op i Slagelse, inden turen fortsatte til Hellerup. 

 

Hos IBOS Instituttet for blinde og svagsynde, blev vi 
budt velkommen af Birgit Christensen og hendes 
kollegaer. Der var lavet et godt og velplanlagt 
program, som bla. bød på information om IBOS og 
rundtur i hjælpemiddelsudstillingen.  

 

 

Ved 14 tiden kørte vi videre til Lys og Lup i Rødovre. På turen fortalte Martin 
Mejlby om Lys og Lups mange muligheder. 
I bussen var det også muligt at bestille tid til en synsprøve hos Lys og Lups 
optiker, der var der rigtig mange der benyttede sig af. Der var stor interesse 
om de mange ting, og der blev lavet en del handler.  

Efter en spændende dag gik turen tilbage mod Fyn og vi var i Odense 
omkring kl. 19.00. 

Det var en rigtig dejlig dag, med masser af snak og hygge, krydret med viden 
og information. 

Tak til alle deltagere og tak til IBOS og Lys og lup.  

Turen blev lavet med støtte fra Slots og kulturstyrelsens  
Puljen til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed. 

 

  

Billedtekst: Telefoner fra hjælpemiddelsudstillingen  

Billedtekst: Udsigt fra bussen 

Billedtekst: Martin Mejlby fortæller om butikkens varer 
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Informationsfilm om Nedsatsyn.dk 

I filmen fortælles om Nedsatsyn.dk og vore 
aktiviteter, den er lavet I samarbejde med 
Instafilm. 
Filmen kan ses på Facebook eller på Youtube 
se her: 

Nedsatsyn.dk Informationsfilm - YouTube   

         

Vi håber en masse får glæde af filmen. 

 

 

Ny folder fra IBOS ò8 GODE R¡Dò 

- TIL SAGSBEHANDLERE INDEN FOR 
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALOMRÅDET SAMT 
ANDRE FAGPERSONER 

De 8 gode råd har til formål at styrke sagsbehandlere og 
andre fagpersoner, der ikke i forvejen kender til eller 
arbejder med personer med synsnedsættelse, som har 
behov for viden om målgruppen, kendskab til mulighederne 

og hvor man kan henvende sig 
 
Nedsatsyn.dk er omtalt i i folderen, se her hele folderen 
her: 
https://www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_publikationer_pdf/Guide_til_sagsbehandl
er_tilgaengelig_final_040621.pdf 

 
 

  

Billedtekst: Billede fra video 

Billedtekst: Forsiden af folderen 

https://www.youtube.com/watch?v=cOMJSRR6JmA
https://www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_publikationer_pdf/Guide_til_sagsbehandler_tilgaengelig_final_040621.pdf
https://www.ibos.dk/fileadmin/IBOS_publikationer_pdf/Guide_til_sagsbehandler_tilgaengelig_final_040621.pdf
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Viskey 

 
Tydeligere tastatur på iPhone og iPad 

Syntes du det er svært se tastaturet på din iPhone og iPad? Så er der en 
løsning og den er gratis. Appen Viskey skal blot installeres og aktiveres. 

Du kan se hvordan du gør i denne video, som ligger på Nedsatsyn.dks 
Youtube kanal.Nedsatsyn.dk Tips & tricks iPhone & iPad: Viskey tastatur - 
YouTube 

  

Billedtekst: Viskey tastatur  

https://www.youtube.com/watch?v=yM2EQ_obtew
https://www.youtube.com/watch?v=yM2EQ_obtew
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Badge succes 

Da vi den 1. januar 2021 lancerede 
Nedsatsyn.dkôs egne badge, havde vi 
selvfølgelig håbet på succes. Men det er 
ikke bare blevet en succes, det er en 
kæmpe succes. Der leveret rigtig mange ud 
til hele Danmark. Vi har, flere gange, måtte 
bestille nye forsyninger. Udover private, så 
har også forskellige syns- og 
kommunikationscentre indkøbt badge.  

Har du bestilt det nye badge?  

Prisen for et badge med nål er 20 kr, med magnet er er prisen 35 kr. Køb en 
af hver for 50 kr. Priserne er incl. levering. 

Bestil her: Badge ï nedsatsyn.dk 

 
Bedre computerskærm betyder bedre arbejdsforhold 
af Søren Rasmussen, Nedsatsyn.dk 
 

Mange af os bruger computere i hverdagen, men mange af de 

computerskærme der anvendes er af ældre dato eller med en 

lav opløsning. Det betyder ofte at ens computerskærm er uklar 

og trættende at se på. Mange er også nødt til at bruge mere 

forstørrelse for at kompencere for det uklare billede. 

Men der findes skærme som har en væsentligt højere 

opløsning og dermed et meget skarpere billede. Denne type 

skærme kaldes 4K skærme. Fordelen for mange med et 

nedsat syn, er at den bedre skærm betyder mindre forstørrelse 

og dermed mere overblik. 

4K skærme er i dag rimelige i pris og forhandles overalt. Hos 

forhandlerne kan du se forskellige typer og modeller. Det er 

også muligt at kontakte dit kommunikationscenter/synscenter, 

hvis du har udstyr der er bevilget gennem kommunen 

 

 

Fakta om 4K  

Hvad er 4K? 4K er en betegnelse for opløsningen på en skærm, og er en af de 

nyeste standarder indenfor skærme. 4K er fire gange højere end Full HD eller 

1080p, som er en af de mest udbredte opløsninger i dag. Med 4K får du altså et 

ekstremt skarpt og detaljeret billede på dit fjernsyn eller din PC-skærm. 

Billedtekst: Badge med engelsk og dansk tekst 

Billedtekst: Person der sidder 
foran en skærm 

https://www.nedsatsyn.dk/badge/
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Vær med i omfattende undersøgelse om synshandicappedes 
mediebrug 

Er du synshandicappet, og bruger du digitale medier i din hverdag, kan du nu hjælpe DR 
Tilgængelighed (og deres samarbejdspartnere) ved at deltage i vores undersøgelse af 
synshandicappedes mediebrug. 
 
DR Tilgængelighed arbejder med, at alle skal kunne òf¬ det hele medò ï i hvert fald skal 
endnu flere "f¬ mere medò. For at kunne tilrettelÞgge og prioritere et digitalt 
tilgængelighedstilbud, dér hvor brugerne er, er det nødvendigt at få viden om, hvilke 
medier synshandicappede bruger, og på hvilke platforme de befinder sig. Dette 
spørgeskema vil gøre os klogere på dette. Og vi vil kunne dele viden med vores 
samarbejdspartnere, som står med samme behov. 

I denne undersøgelse er vi interesseret i deltagelse fra synshandicappede og brugere med 
nedsat syn, som er vant til at bruge digitale medier som fx smartphone, computer og tablet 
og bruger dem ugentligt.  
 
Synshandicap dækker ifølge Socialstyrelsens over òblindhed og stÞrk svagsynethed. Det 
er en fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se. 
Synshandicap kan medføre udfordringer i forbindelse med bl.a. kommunikation, fysisk 
tilgÞngelighed, uddannelse og arbejdsliv.ò  
Men DR ønsker, at alle med nedsat syn deltager i undersøgelsen.  
 
Vi opfordrer så mange som muligt vil deltage, så vores viden bliver så stor og så bred 
som muligt. 
VIGTIGT. Vi har i Nedsatsyn.dk været i dialog med DR omkring spørgeskemaet. Et af de 
fßrste spßrgsm¬l hedder òFunktionsnedsÞttelseò, her er der mulig for at vÞlge fx òblindò 
eller òSocial blindò. Hvis der ikke er nogen af mulighederne der passer på dig, så vælg 
òAndetò eller òVed ikkeò.  

Du finder linket til spørgeskemaundersøgelsen her: https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=WQ3SWUZ2U191  

  

Hvis du oplever problemer med spørgeskemaet eller har spørgsmål til undersøgelsen, så 
kan DR Tilgængelighed kontaktes på denne mail: mern@dr.dk  

Tak fordi du/I vil være med til at gøre os klogere på synshandicappedes mediebrug. 

  

/DR Tilgængelighed 

  

Billedtekst: DRôs Logo  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survey-xact.dk%2FLinkCollector%3Fkey%3DWQ3SWUZ2U191&data=04%7C01%7Cmern%40dr.dk%7C46e246262b3a4ccc1e2408d93238137f%7Cfa7681ea962f4d1dad37f1279d621aed%7C1%7C0%7C637596038689565927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sVrQgatsufvghYuu%2Bmu3zVWQgijs8lJ9yS%2BRpr2gzLM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survey-xact.dk%2FLinkCollector%3Fkey%3DWQ3SWUZ2U191&data=04%7C01%7Cmern%40dr.dk%7C46e246262b3a4ccc1e2408d93238137f%7Cfa7681ea962f4d1dad37f1279d621aed%7C1%7C0%7C637596038689565927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sVrQgatsufvghYuu%2Bmu3zVWQgijs8lJ9yS%2BRpr2gzLM%3D&reserved=0
mailto:mern@dr.dk
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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

