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Samarbejde med andre foreninger 
I Nedsatsyn har vi et ønske om at skabe mere åbenhed og samarbejde mellem de 
forskellige foreninger på synsområdet. Det er derfor glædeligt at forårets 
arrangementer bliver lavet i samarbejde med Dansk Glaukom Forening, DBSU Dansk 
blindesamfunds ungdom og  BFO Brugernes Førerhunde Ordning. Dette betyder, at 
endnu flere kan få glæde af den viden der deles ved foredrag og Inspirationsaftener. 
Vi håber, at der i fremtiden bliver endnu flere foreninger som kan se fordelen i at 
være sammen om fx arrangementer.  
 
I dette nr. af Under Luppen kan du læse om: 

 Årsmøde 2022 

 Ny formand og næstformand 

 Pandelampe, en stor hjælp  

 Digital post 

 Invitation til Inspirationsaften den 9. marts 

 Foredrag i Vejle den 29. marts 

 Bustur til foredrag i Vejle 

 Nyt Firmastøttemedlem 
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Årsmøde 2022 

Nedsatsyn.dk afholdt søndag den 23. januar Årsmøde i Borgernes Hus i Odense. Trods 
Corona-situationen var der mange som deltog, faktisk det største antal i foreningens 
historie.  
Vi mødtes kl. 12 til smørrebrød og hyggesnak. Selve Årsmødet startede kl 13. 
Der blev fremlagt årsberetning for 2020 og 2021, da der ikke blev afholdt Årsmøde i 
2021. Det reviderede regnskab blev også gennemgået, både årsberetning og regnskab 
blev godkendt af de fremmødte. 
Der var ingen indkomne forslag eller forslag til kontingentændringer, så næste punkt 
var valg til bestyrelsen. 
Efter valget ser bestyrelsen således ud: 
 Bestyrelsesmedlemmer: 
  Poul Johansen 
  Ulla Skov Fahlén 
  Søren Rasmussen 
 Suppleanter: 
  Pia Juhl 
  Ernst Bindzus 
 Revisor: 
  Mitzi Faarbæk 
 Revisorsuppleant: 
  Birgit Linke 

 
Nyt bestyrelsesmedlem 
Poul Johansen, født i 1943 og bosiddende i Nyborg. Jeg er gift 
med Lone og har to døtre, fire børnebørn og et oldebarn. 
Efter endt elevuddannelse i den daværende Gudme-Brudager 
kommune og et par år ved militæret har jeg løbende samtidig 
med kommunal beskæftigelse læst kommunalret, kommunal 
økonomi og ledelse. 
Fra 1980 til 2007 har jeg haft kommunaldirektørstillinger i flere 
kommuner – Ry, Assens, Haderslev og Ullerslev og senest i 
Rudkøbing som lejet  kommunaldirektør. Har undervist på 
kommunale højskole og forvaltningshøjskolen m.v. – og på 
Færøerne og i Grønland. 
Har haft flere bestyrelsesposter bl.a. i fodboldverdenen. 
Øjensygdommen AMD satte dog for ca.  6 år siden en stopper på min lille 
konsulentvirksomhed PJ Consult og en række andre aktiviteter. 
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Ny formand og næstformand 
Bestyrelsen i Nedsatsyn.dk har afholdt sit første møde efter 
årsmødet den 23. januar. Efter konstitueringen ser bestyrelsen 
således ud:  
 Formand Søren Rasmussen  
 Næstformand Ulla Skov Fahlén  
 Kassér Charlotte Rasmussen 
Du finder præsentationer af hele bestyrelsen på: Bestyrelsen – nedsatsyn.dk 
 

 
Pandelampe, en stor hjælp 

af Søren Rasmussen 
For et stykke tid siden fik jeg, lidt 
tilfældigt, fat i en pandelampe. Jeg ved 
jo at mange håndværkere, lystfiskere 

m.m. har stor glæde af en pandelampe. Jeg har også set folk 
med nedsat syn bruge forskellige former lygter, selv har jeg 
brugt en kraftig lommelygte. Min øjensygdom betyder at jeg 
er helt natteblind, derfor kan det være en udfordring at lave 
ting i mørke. 
Skal jeg ud med skraldposen, finde noget i skuret, salte og 
rydde sne (bor på en hjørnegrund) er blot nogle af ting som 
jeg kan gøre med en pandelampe. Jeg har tidligere brugt en 
lommelygte, men fordelen ved en pandelampe er at begge hænder er fri. 
Jeg vil anbefale at købe en kraftig pandelampe.  
 
Se denne lille video som ligger Nedsatsyns Youtube kanal 
Nedsatsyn.dk Tips & tricks: Pandelampe - YouTube 
 

 

Digital Post 
Der er nu sat ny dato på lanceringen af den nye løsning til Digital Post, som skulle 
været gået i luften i slutningen af november i år. den nye lanceringsdato bliver den 
21. marts 2022. 
 
Det nye Digital Post fra det offentlige lanceres den 21. marts 2022 (digst.dk) 

 
  

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=78
https://www.youtube.com/watch?v=PCgr1hVLPno&t=3s
https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/december/det-nye-digital-post-fra-det-offentlige-lanceres-den-21-marts-2022/
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Invitation til INSPIRATIONSAFTEN            
Onsdag den 9. marts  2022 kl. 17 til 20  
Alle er velkomne og det er gratis deltage  

 

Du inviteres  til Inspirationsaften i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.  

 

Tilmeld dig/jer, senest den 2. marts 2022 på:  
tilmelding@nedsatsyn.dk  eller SMS 71 784 704  
 
Kl. 17.00  Velkomst   
Kl.  17.05  Reservelæge Hakim Dalibey fra Øjenafdelingen på Vejle sygehus, vil  
  fortælle om de mest udbredte øjensygdomme og behandlings- 
  muligheder.   
Kl. 18.00 Pause  
Kl. 18.30 BFO Brugernes Førerhunde Ordning. Instruktør   
  John Pedersen fortæller om førerhunde som hjælpemiddel, han  
  kommer også ind på lovgivning omkring bevilling af førerhunde.  
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 

Se mere på www.nedsatsyn.dk 

Vi Ses.  
 



   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  7. årgang nr. 1-2022  

Om læge Hakim Dalibey 
Som barn og ung har jeg altid været fascineret af øjet og dets 
funktioner. Denne fascination har blot blomstret under og efter 
min lægeuddannelse.  
Aktuelt sidder jeg som bestyrelsesmedlem i en oftalmologisk 
forening som bl.a. arrangerer kurser og workshops for 
lægestuderende.  
Til dagligt har jeg min gang som reservelæge på Øjenafdelingen i 
Vejle.   
Sammen med øjenspecialet, har jeg stor passion for 
undervisning. Derfor ser jeg meget frem til at give oplæg for jer 
d. 9 marts. 
 
 

Om BFO Brugernes førerhunde ordning 
Brugernes FørerhundeOrdning er en non-profit-forening, der 
træner og udplacerer førerhunde. Foreningen er etableret i 2010 
af førerhundebrugere, der ønskede medbestemmelse i deres 
kommende førerhundes træning, så denne kunne optimres til at møde brugernes 
individuelle behov. 
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Invitation til INSPIRATIONSAFTEN            
med Søren Holmgren, Tirsdag den 29. marts i Vejle 
Kom og oplev et forrygende foredrag med Søren Holmgren, det bliver en aften du 
aldrig glemmer.  
Søren har gjort karriere inden for elitesport og erhvervslivet, og ja Søren er blind. 
Søren Holmgren:  
Jeg ser ingen begrænsninger. Jeg taler om motivation og begrejstring 
og inspirerer til forandring, når jeg deler mine erfaringer med, 
hvordan jeg har brugt mine værktøjer fra elitesport til at blive en 
succes i erhvervslivet. Og jeg giver garanti for underholdning og stof 
til eftertanke. 

 
Tid og sted 
Foredraget foregår i Vejle kl. 19 til 21, Bygningen, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle. 
Fra kl. 18 samme sted, er der mulighed for hyggesnak og spisning af forudbestilte 
sandwich. 

Pris 

Foredrag 50 kr. - incl. kaffe/the og kage i pausen. 
Foredrag samt kaffe/the og kage er gratis for Nedsatsyn.dks støttemedlemmer samt 
en ledsager. 
 
Sandwich 60 kr. Drikkelse kan købes på stedet. 

Tilmelding og evt. bestilling af sandwich inden den 15. marts på 

tilmelding@nedsatsyn.dk  
Skriv navn, antal personer og antal sandwich. Betaling skal ske på MobilePay 300185 i 
forbindelse med tilmeldingen. 
Har du spørgsmål, kontakt os på: mail: kontakt@nedsatsyn.dk, telefon 71 784 704 

Hvor ligger Bygningen? 

Adressen er: Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle. Se mere www.bygningen-vejle.dk  
Bygningen ligger ved siden af Føtex. 
Med toget: Bygningen ligger 10-15 minutters gang fra stationen. 
I bil: Der er parkering i P-huset Albert. 
 
Arrangeres af Nedsatsyn.dk. 
Samarbejdspartnere: 
  

 

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
http://www.bygningen-vejle.dk/
mailto:TILMELDING@NEDSATSYN.DK
mailto:TILMELDING@NEDSATSYN.DK
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Bustur til foredrag i Vejle 
Vi har arrangeret bus fra Odense, med opsamling i Fredericia, til foredraget med 
Søren Holmgren i Vejle. Det er Comfort Tours fra Odense der kører. 
Vi ved, at mange gerne vil høre eller genhøre Søren Holmgrens forrygende foredrag, 
derfor har vi besluttet at foreningens støttemedlemmer skal have denne mulighed for 
at deltage gratis sammen med en ledsager. 
 
Program for busturen 
Kl. 16.00    Afgang Turistbusholdepladsen, Dannebrogsgade, Odense 
Kl. 16.55       Afgang Fredericia Banegård 
Kl. 17.30          Ankomst Bygningen, Vejle 
Kl. 19.00 Foredrag 
Kl. 21.15          Afgang Bygningen, Vejle 
Kl. 21.45        Ankomst Fredericia Banegård  
Kl. 22.40          Ankomst Dannebrogsgade, 
Odense                         
Der vil være begrænset antal pladser i bussen. 
Skriv om du vil med bussen, når du tilmelder dig foredraget på 
tilmelding@nedsatsyn.dk  
Er du ikke støttemedlem, så kan du læse mere her: Støt os – nedsatsyn.dk 

 
Nyt Firmastøttemedlem:Fodmanden  
www.fodmanden.dk telefon 42 437 537 
 
Støttemedlemmer i Nedsatsyn får  10% rabat på behandlingerne ud over evt. 
helbredstillæg. 

Lidt om Fodmanden Jan Krogså 
Jeg er uddannet lægeeksamineret 
fodplejer fra KBHs Fodplejeskole. Og 
medlem af SADF (sammenslutningen af 
Danske fodplejere). SADF er samtidig 
kundens garanti for kvalificeret 
uddannelse, god kvalitet og hygiejne ved 
fodbehandlingerne. 
I min klinik kan man få tilskud hvis man har 
udvidet helbredstillæg. 
Jeg har klinik på hjemadresse i 2830 Virum, 
men kører ud i hele Region Hovedstaden. 

 

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44
http://www.fodmanden.dk/
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TILBUD 
Badge med dansk tekst ”Jeg har nedsat syn” eller engelsk tekst ”I am visually 
impaired”. 
Pris med nål 20 kr. og med magnet 35 kr. 
Køb en med nål og med magnet for kun 50 kr. incl. forsendelse 
BESTIL HER: Badge – nedsatsyn.dk 
Ønsker du at købe mere end 20 stk, så kontakt os på kontakt@nedsatsyn.dk   
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1768
mailto:kontakt@nedsatsyn.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/
http://lysoglup.dk/
http://www.itech.dk/da/
https://www.vidata.dk/
https://synsnerven.dk/
https://www.eschenbach-optik.com/index-en.html
https://instrulog.dk/
https://www.ballastcph.dk/
https://csv.kk.dk/
https://foererhund.dk/
https://heikostumbeck.dk/
https://mortenbonde.dk/
http://www.myeyes.dk
https://www.fodmanden.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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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/

