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Bladene falder af træerne, det bliver tidligere mørkt, ja det er blevet efterår. 
Heldigvis er der masser af lyspunkter, nogle af dem kan du læse om her i 
nyhedsbrevet. 
  
Når vi inden længe kommer til år 2022, så skal der afholdes Årsmøde. Vi har jo 
som bekendt ikke afholdt Årsmøde i 2021 pga. Corona pandemien. 
 
Søndag den 23. januar afholdes Årsmøde 2021/22 kl. 12-16 i Odense.  
Som tidligere bliver Årsmødet afholdt i Borgernes Hus ved Odense Banegård. 
Foreningen byder på frokost inden selv mødet. 
Alle Støttemedlemmer inviteres til at deltage, så sæt et stort kryds i kalenderen. 
Meget mere information følger. 
Vi glæder os og håber at rigtig mange har lyst til at deltage. 
 
I dette nr. kan du læse om: 
 

¶ Invitation til foredrag den 9. november 

¶ IPad og iPhone undervisning starter til november 

¶ Kan en førerhund hjælpe flere mennesker 

¶ Valgplakater 

¶ Præsentation af bogen ”Patientens stemme” 

¶ Bliv set og undgå misforståelser 

¶ Nyheder fra Lys og lup 
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INVITATION FOREDRAG 
 DEN 9. NOVEMBER KL 17.00-ca.19.30 

 
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, Odense C, Lokale 3.6 

RENÉ NIELSEN 
HALV MAND - HELT MENNESKE 

 
Fortællingen om René Nielsen er en rørende historie om 
en mand, der var udsat for en ulykke, der i sig selv var 
uhyggelig grum, hård og uretfærdig, men som efter det 
store chok og et år med uendelig fysisk smerte, formåede 
at vende ulykken til en styrke i sit liv. Det er historien om 
selv at tage ansvar, om vigtigheden i at være proaktiv. 
Slutteligt er det historien om en faderløs dreng, der måtte 
agere voksen alt for tidligt, var på vej i den helt gale 
retning, for på målstregen at lade sig redde af sit livs helt 
store kærlighed. 

INFORMATION OG TILMELDING 

Det er GRATIS for Nedsatsyn.dk’s støttemedlemmer og en ledsager. 

Det koster 50 kr. for ikke medlemmer af foreningen, beløbet betales på MobilePay 
300185 ved tilmelding.  

Der serveres kaffe/te og kage.  

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.  
TILMELDING på mail: tilmelding@nedsatsyn.dk eller sms 71 784 704  
 
Har du spørgsmål, skriv eller ring/sms til:  
Telefon 71 784 704 eller  mail kontakt@nedsatsyn.dk 
 

  

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
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IPad og iPhone undervisning starter til november 
af Søren Rasmussen  
 

I sidste udgave af Under Luppen, kunne man 
læse om det nyeste tilbud nemlig iPad og iPhone 
undervisning til foreningens støttemedlemmer 
.  
Der er kommet mange tilkendegivelser og vi 
starter det første hold op i starten af november 
måned. Dette hold er fuldt besat. 
Vi regner med at det næste hold starter i februar 
måned.  

 
Er du interesseret i iPad/iPhone undervisning målrettet mennesker med nedsat 
syn? Så skriv en mail til kontakt@nedsatsyn.dk  
 
Undervisningen foregår i Borgernes Hus Odense, lige ved siden af banegården, 
undervisningen forgår om formiddagen. 
Kurset består af 3 gange 2 timers undervisning.  
 
Det er GRATIS at deltage, det eneste det kræver er, at du er støttemedlem af 
foreningen. Det koster blot 200 kr. om året. Se mere her: Støt os – nedsatsyn.dk 
 

 
Kan en førerhund hjælpe flere mennesker 
af Søren Rasmussen 
I Danmark findes knapt 60.000 mennesker med 
et nedsat syn som er mindre end 6/18 (33%). 
Alle med et syn på 6/18 eller mindre kan få hjælp 
i den offentlige system, som fx syns- og 
kommunikationscentre. 
Til sammenligning findes der i Danmark 240 
førerhunde, hvilket svarer til at der er cirka 2.4 
hund i hver dansk kommune.  
Men hvorfor er der så få førerhunde i Danmark? 
og hvilke gavnlige effekter og fordele får man 
ved at have en førerhund.  
Dette har Brugernes Førerhunde Ordning BFO undersøgt, de har lavet en stor og 
gennemarbejdet rapport.  
På billedet ses en førerhund fra BFO Brugernes Førerhunde Ordning. 
Hele rapporten kan læses her:  
Foererhundens-betydning-en-forundersoegelse.pdf 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44
https://foererhund.dk/wp-content/uploads/2021/08/Foererhundens-betydning-en-forundersoegelse.pdf?fbclid=IwAR2-g6jtNTqcEPkx78KK-oDf0NQOYKtgidMeTcWVJiYeiCgggnzyxd32lFE
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Valgplakater - Reglerne for ophængning er simple 
af Søren Rasmussen, Nedsatsyn.dk  

 
Den 16. november er der kommunal- og regionsråds-valg, det betyder 
formodentligt igen et hav af valgplakater som hænges op overalt. Valgplakaterne 
må hænges op fra lørdag den 23. oktober kl 12. 
 
Ved tidligere valg har mange af os oplevet meget lavthængende plakater, som er 
til stor gene. Når man har et nedsat syn er der rigeligt med ting at holde øje med, 
når man går på fortovet. Der står cykler, skilte, el-løbehjul, biler som holder på 
fortovet osv. og så lige lavt hængende valgplakater. 
 
Det er selvfølgelig ikke alle valgplakater der hænger ulovligt, men desværre plejer 
der at være rigtig mange, som ikke er sat korrekt op. Ved sidste valg, gjorde vi 
opmærksom på dette problem. TV2 Fyn bragte indslag, hvor jeg forklarede om 
problematikken. Emnet interesserede ikke de daværende kandidater til folketinget.  
 
På billedet ses jeg med strakt arm, jeg 
måler 189 cm og med armen strukket 
ud er skiltet i ca 230 cm højde. 
 
Reglerne for ophængning er simple. 
Plakaterne skal hænge 2.3 meter 
oppe, der er også forskellige andre 
afstandskrav som du kan se i denne 
pjece fra Vejdirektoratet Valgplakater 
på vejarealer (vejdirektoratet.dk) 
 
Oplever du valgplakater der hænger 
for lavt eller på anden måde genere, 
kan du rette henvendelse til din 
kommune. 
 
 

  

https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/2021-09/Valgplakater_2021.pdf
https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/2021-09/Valgplakater_2021.pdf
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Præsentation af bogen - Patientens stemme 
af Christin Walter, Forfatter til bogen 
 

Mennesker er forskellige. Det kan alle blive enige om. 
Men når et menneske behandles i det danske 
sundhedsvæsen, ændrer det unikke menneske sig til 
at blive patient. Og patienter ser det sundhedsfaglige 
personale ikke på med det individuelle menneske for 
øje. Ens diagnose kræver ens behandling, og samme 
slags medicin til alle med ensartede symptomer, synes 
at være svaret i alle behandlingstilfælde. Men hvorfor 
er det sådan? Hvorfor har vi ikke tid, råderum og 
økonomi til i et sundhedsvæsen, som i det danske 
velfærdssamfund at kigge mere på patienten, som 
menneske end som en sygdom? Hvorfor altid 
symptombehandle og aldrig årsagsbehandle? 

 
Jeg har i årevis undret mig over, at der ikke er plads til et holistisk menneskesyn i 
sundhedsvæsenet. Og jeg har et brændende ønske om, at vi får gang i en 
omfattende debat, hvor ikke blot det sundhedsfaglige personale selv, men også 
politikere og andre beslutningstagere, får et mere åbent og nuanceret blik på de 
behandlingsprocesser, de er ansvarlige for, at syge mennesker skal igennem. 
Derfor har jeg talt med en lang række patienter om deres møde og oplevelser 
med det danske sygehusvæsen. Og jeg har også talt med sundhedsfagligt 
personale, der – ligesom jeg – oplever, at de kan gøre det bedre. Alle disse 
fortællinger viderefortæller jeg i "Patientens stemme", så alle patienter, kommende 
patienter, pårørende, plejepersonale, behandlere, læger, embedsmænd og 
lokalpolitikere til sundhedsministeren forhåbentlig bliver bedre til at indse, at den 
dagligdag, rutiner, procedurer og vaner, der styrer det sundhedsfaglige personale 
generelt set, ikke er dagligdag for patienten. Patienter er mennesker, der skal 
mødes og forstås lige der, hvor de er – og ikke nødvendigvis passes ind i en 
forudbestemt behandlingskasse.  
 
Hvordan bestiller jeg bogen? 
Du kan forudbestille bogen ved at sende en mail til: c@dare2develop.dk med 
emne: PAT book (og evt antal eksemplarer) Tak. Efter 5/10 vil den kunne købes 
ved boghandlere, på DARE2develops hjemmeside og Forlaget Retlaws 
hjemmeside.- og er der købsudfordringer, kan mail sendes til samme mail: 
c@dare2develop.dk.   
 
Bogen er endnu ikke indlæst som lydbog, men der arbejdes på sagen. 

  

mailto:c@dare2develop.dk
mailto:c@dare2develop.dk
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Præsentation af Christin Walter 
 
 Christin endte nok som sygeplejerske, fordi næsten resten af 

familien var i sundhedssystemet. Christin havde nok hørt og 
passet bedre, som Art Director eller ingeniør, da hjernen er kreativ 
og i anderledes tanker konstant, altså hun er for innovativ til 
sundhedsvæsenet, selvom hendes indre Storm P har reddet 
hende – eller rettere nogle patienter i akutte situationer. 

 
 
 
 
Bliv set og undgå misforståelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi havde store forventninger, da vi lancerede de nye badge den 1. januar 2021. Vi 
viste der var et behov, men havde ikke drømt om at så mange ville købe badge.  
Badgene bliver købt af private og syns- og kommunikationscentre i hele Danmark. 
Syntes du heller ikke at de eksisterende badge dækker dit behov, så er hjælpen 
her. 

 
KØB DINE NYE BADGE 
Bestil her: Badge – nedsatsyn.dk 
Ved køb af 20 stk eller mere kan du/i kontakte os for en special pris. 
Offentlige virksomheder kan betale via EAN nr.  
Skriv til kontakt@nedsatsyn.dk  

 
  

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1768
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1768
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
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Nyheder fra Lys og lup 
af Lys og lup  www.lysoglup.dk - telefon 43 451 451 
 

Nærværende linjer er skrevet i efterårsjævndøgnet; det er nu vi rigtig mærker, at 
dagslyset svinder ind og mørket vinder frem. 
 
Heldigvis har vi fået en rigtig smart nyhed i vores sortiment, 
som vi kalder for ”to i én”-lampen: Når den er foldet sammen, 
fungerer den som en traditionel håndlygte. Men når man folder 
dens skaft ud, bliver den til en fiks lille bordlampe: Når man 
bruger den sådan, kan man ikke blot dæmpe lyset, men også 
vælge mellem tre forskellige farvetoner i lyset (det som fagfolk 
kalder for farvetemperaturer) – lunt og let gyldent, frisk og køligt 
(som det dagslys der bliver mindre af i disse uger), og en neu-
tral mellemting. Og hele herligheden har naturligvis et indbygget 
opladeligt batteri, så man slipper for den løbende udgift til nye 
batterier. Det eneste der ikke medfølger, er en oplader – her kan 
man i stedet bruge opladeren til sin mobiltelefon, elektroniske lup 
eller andre opladelige apparater. 
 

Til dem der ”bare” skal 
bruge en gedigen håndlygte, har vi naturligvis et 
bredt sortiment – lad os som et eksempel trække 
P7R Core-modellen frem: Den lades op ved hjælp 
af et rigtig smart, magnetisk ladesystem, og kan 
”som standard” lyse lige så meget som en 
gammeldags 75W elpære – og i kortere tid ad 
gangen næsten lige så meget som en 100W-pære! 
Ganske imponerende for en lygte på 16 
lommevenlige centimeters længde. Dertil er den 
vand- og støvtæt, og tåler stød og slag, selv hvis 

den tabes fra to meters højde – det er ikke så sært, at LedLensers lygter 
foretrækkes af politi og militær flere steder i verden…! 
 
Hos Lys og lup har vi naturligvis en masse løsninger til jer, der har brug for lidt 
ekstra lys i en mørk tid. I vores internet-butik kan man finde mere transportabelt 
lys på adressen lysoglup.dk/shop/48, håndlygter på lysoglup.dk/shop/315. Og 
hvis I mangler noget andet, så giv os et kald på telefon 43 451 451; hvis vi ikke 
har det allerede, kan vi sikkert skaffe det! 

  

http://www.lysoglup.dk/


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  6. årgang nr. 11-2021  

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/
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 – Data for synshandicappede, med vision om den bedste 
rådgivning. 
 
Instrulog Instrulog A/S – Synshjælpemidler til blinde og svagsynede 
 
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)  

http://lysoglup.dk/
https://synsnerven.dk/
https://lvi.dk/
https://www.eschenbach-optik.com/
https://csv.kk.dk/
https://www.ballastcph.dk/
https://www.vidata.dk/
https://www.vidata.dk/
https://instrulog.dk/
https://heikostumbeck.dk/
https://heikostumbeck.dk/
https://mortenbonde.dk/
https://www.cfd.dk/
https://myeyes.dk/
https://www.ibos.dk/
http://www.itech.dk/da/
https://foererhund.dk/
https://foererhund.dk/
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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/

