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HIP HIP HURRAAAAAA…  
 
Den 1. juli 2016 gik Nedsatsyn.dk ”i luften”, en frivillig forening med plads til alle 
uanset synsstatus, øjensygdom eller andet, alle er velkommen, også pårørende 
samt alle andre interesserede. 
 
Formålet med foreningen er at sætte fokus på nedsat syn, dele viden og skabe et 
fællesskab. 
 
Meget er lykkedes de sidste 6. år, og der er stadigvæk masser af nye idéer og tiltag i 
skuffen. Vi ser frem til en masse spændende arrangementer og aktiviteter.  
 
Husk du kan også blive en del af fællesskabet eller støtte det frivillige arbejde ved at 
tegne et medlemskab, det koster blot 200 kr. pr. år.  
Se mere på www.nedsatsyn.dk  
 
I dette nummer kan du læse om:  

• Inspirerende aften 

• Besøg på Synsmesse i Malmø 

• Vi kiggede forbi KCX-Laboratoriet i Ballerup 

• Messe og foredragsdag den 17. september  

• Fjernelse af gensidig forsøgerpligt 

• Nyt fra IBOS Instituttet for blinde og svagsynede 

• SynsExpo nye datoer 

 
God læselyst og God sommer  

http://www.nedsatsyn.dk/
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Inspirerende aften 
Onsdag den 8. juni var der igen Inspirationsaften, aftenens emne 
var tips og tricks. Det var en lidt  anderledes aften, ingen foredrag 
eller oplæg. Men til gengæld blev der delt masser af viden og 
erfaringer fra vores egen hverdag. Det var skønt at se og høre 

hvordan det ene guldkorn efter det andet blev delt. Tak for en inspirerende aften 
med masser af tips og tricks. 

 
Besøg på synsmesse i Malmø 
Svensk Syn, som er en forhandler organisation, afholder 
nogle små messer rundt omkring i Sverige. Den 10. maj tog 
jeg sammen med Martin fra Lys og lup en tur over broen, for 
at se messen. Synsmessen er åben for alle, og det er gratis 
at deltage.  
 

Selve messen foregik i en form for 
borgerhus i Malmø forstaden 
Limhamn.  
 
Der var 5 forhandlere som viste deres produkter. Der var 
mange besøgende, vi talte med flere og fik det indtryk at 
det var en blanding af fagfolk og private. 
Det var et par spændende timer med gode snakke og ny 

viden, som vi kan bruge i planlægningen med Nedsatsyn.dk’s egen messe og 
foredragsdag. 
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Vi kiggede forbi KCX-Laboratoriet i Ballerup 
På vej til Sverige stoppede vi for at besøge Region 
Hovedstadens helt nye kommunikationscenter i 
Ballerup på Telegrafvej. Det er et helt nyt og 
anderledes sted, hvor man har mulighed for at se og 
prøve en masse ting i forskellige miljøer.  
 
Vi fik en god og seriøs snak med Henrik Hamborg 
fra KCX-Laboratoriet. Henrik viste os rundt og 
fortalte om tankerne bag dette nye og unikke sted.  

 
Der er lavet forskellige prøverum som er 
indrettet som børneværelse, 
ungdomsværelse, soveværelse, stue,  
badeværelse, klasseværelse, køkken, 
soveværelse, værksted og kontor. Dertil 
kommer et område med hospitals og 
plejehjemsudstyr. I hvert rum er installeret 
hjælpemidler og andre ting som kan hjælpe 
i hverdagen. Farver og kontraster er også 
vigtig del at rummene, det gælder bla. farver 
på bordplader og indmad i skabe. 
 

En anden ting som de har brugt en del energi på er 
”Smart Home”. Der er lavet nogle opsætninger som 
ikke kan ses mange steder, det er enormt 
inspirerende at se, hvordan et hjem kan styres ved 
hjælp af tale. 
NaviLens er et andet redskab som bruges aktivt i 
udstillingen. NaviLens er et system hvor man 
scanner en kode, som vi kender det fra QR koder, 
men forskellen er at det kan gøres fra meget større 

afstand.  
 
Vi har tidligere skrevet om NaviLens her i Under Luppen, vi vil vende tilbage med en 
mere uddybende gennemgang på et senere tidspunkt. 
 
Det kan klart anbefales at besøge KCX-Laboratoriet i Ballerup, vi var imponeret. Det 
er forfriskende at se at Region Hovedstaden har etableret et helt nyt og gennemført 
sted, noget kommuner og regioner rundt i landet kunne lære noget af.  
Du kan se mere om Region Hovedstadens Kommunikationscentre her:  
Kommunikationscentret - Region Hovedstaden (densocialevirksomhed.dk) 

https://www.densocialevirksomhed.dk/komcentret/Sider/default.aspx
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Messe og foredragsdag den 17. september 
Planlægningen af årets messe og foredragsdag er i fuld gang, vi kan allerede nu 
præsentere en lang række forhandlere, organisationer og foreninger som foreløbig 
har tilkendegivet, at de kommer til messe og foredragsdagen.  
 
Forhandlere:   
Instrulog   
LVI   
V.I. Data 
Lys og lup 
ITECH  
Blindes arbejde. 
Organisationer:  
IBOS Instituttet for blinde og svagsynede 
Odense Hovedbibliotek 
Pårørenderådgivningen Odense kommune  
Solgaven Farum. 
Foreninger:  
BFO Brugernes førerhundeordning 
LFBS Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede børn 
Øjenforenings lokalafdeling Fyn  
Dansk Glaukom forening 
 
Din virksomhed, forening eller organisation, kan også få en stand på messen. 
Kontakt os på mail: kontakt@nedsatsyn.dk   
 

Foredrag med Morten Bonde 
Kom og hør et spændende og inspirerende foredrag med Morten 
Bonde. 
Morten har en øjensygdom der langsomt gør ham blind, men har 
fundet og set muligheder med et nedsat syn.  

 
Det er gratis at deltage i messe og foredragsdagen og alle er 
velkommen. 
Arrangementet foregår i Borgernes Hus i Odense, ca. 50 m. 
fra banegården. 
 

Tilmeld dig på forhånd og få en gave som tak 
Du skal ikke tilmelde dig for at deltage, men det vil være en hjælp. 

 
Se meget om udstillere, foredrag og tilmelding på www.messenedsatsyn.dk siden 
opdateres løbende. 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
http://www.messenedsatsyn.dk/
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Nyt fra IBOS Instituttet for blinde og 
svagsynede 

Fællesspisning og banko 

Skal du med til næste fællesspisning på IBOS? 
Inden den lækre middag spiller vi banko. IBOS glæder sig til at se dig den 21. juni kl. 
16-20. 
Læs mere om fællesspisning: https://ibos.nemtilmeld.dk/series/faellesspisning/ 

Online studievejledning for elever der starter på ungdomsuddannelse august 
22 

Skal du starte på en ungdomsuddannelse og har du et synshandicap? Så kan du 
tilmelde dig til IBOS’ online studievejledning. Studievejledningen fortæller om 
muligheden for SPS. Det kan for eksempel være brug af sekretær og anden støtte 
herunder eksamensdispensationer, studiestøttetimer, kompenserende hjælpemidler, 
kurser og strategier. Og de klæder dig på til at få et godt samarbejdet med din 
skoles SPS-vejleder. Derudover får du masser af gode råd, fx om energiforvaltning, 
og praktiske informationer. 
Læs mere om kurset og tilmeld dig her: https://ibos.nemtilmeld.dk/268/ 
Gymnasieeleven Sarah Svendsen har deltaget i IBOS’ studieforberedende kurser, 
selvom hun følte, hun havde styr på både studiestart og hjælpemidler. Og det vil hun 
også anbefale, at andre gør. For det har gjort en stor forskel for hende. Læs artiklen 
hvor Sarah fortæller, hvad hun har fået ud af at deltage: https://bit.ly/35URfD7 
 

Fjernelse af gensidig forsøgerpligt 
Den 7. juli vedtog Folketinget lov nr. L170, som betyder at loven om gensidig 
forsøgerpligt ændres. I dag bliver pensionister, seniorpensionister og 
førtidspensionister modregnet i ydelse, hvis de er gift eller har en samlever. 
Dette har haft økonomisk konsekvens for mange familier. Er man førtidspensionist 
og har en ægtefælle der er på arbejdsmarkedet, så modregnes der i 
førtidspensionen.  
 
Det hele startede med et borgerforslag, som blev afvist at et flertal i Folketinget. Men 
der var politikere som kunne se uretfærdigheden og som arbejdede videre på 
sagen. Samtidig har der været en stor opbakning fra TAAGF total afskaffelse af 
gensidig forsøgerpligt, som har samlet materiale, historier, 
dokumentation, arrangeret demonstrationser osv. En folkelig 
bevægelse som gjort en kæmpe forskel. 
Det har betydet, at fra at Folketinget stemte imod, ja så var der 
ingen der stemte imod ved vedtagelsen at L170 den 7. juli 
2022. 

https://ibos.nemtilmeld.dk/series/faellesspisning/
https://ibos.nemtilmeld.dk/268/
https://bit.ly/35URfD7
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SynsExpo 
I sidste udgave af Under Luppen omtalte vi SynsExpo.   
Der var skrevet en forkert dato for arrangementet i Aalborg, og nu har SynsExpo 
valgt at flytte arrangementet i Odense. Datoerne er: 
Aalborg: Den 14. og 15. juni 2022 
Odense: Den 13. og 14. september 2022 
 
 

Bliv set og undgå misforståelser, også i udlandet. 
Skal du eller en du kender til udlandet på ferie?  
Så er det nu du skal bestille dit engelske badge. 
Du bestiller her: Badge – nedsatsyn.dk 
 
  

Billedtekst: Badge med dansk og engelsk tekst 

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1768
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Firmamedlemskab 
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 
firmamedlemskab. 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 

 
         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

http://www.nedsatsyn.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
mailto:kontakt@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/
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 medlem 
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: Bliv medlem – nedsatsyn.dk 
 

Billedtekst: Folder 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44

