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SYNSMESSE OG FOREDRAGSDAG 
 

Lørdag den 17. september kl. 10-14 
 

• Program og praktisk information 

• Tilmeld dig på forhånd og få en gave som tak 

• Foredrag med Morten Bonde 

• Deltag i undersøgelse  

• Mød Miss Blindspot / Christina Nahnsen 

• Udstillerne på Synsmessen 
 

Program 
10.00  Messen åbnes I Borgernes Hus åbner kl 10 
10.15  Åbningstale af 1. viceborgmester Andreas Møller, Odense 
12.30  Foredrag med Morten Bonde 
14.00  Messen slutter 
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Tilmeld dig og få en gave som tak 
Tilmelding er ikke nødvendig for at deltage, men tilmelder du dig på forhånd 
kvitterer Nedsatsyn.dk med en flot gave. Gaven kan afhentes på 
Nedsatsyn.dks stand.  
Tilmeld dig her: www.messenedsatsyn.dk  

 

Praktisk information 

Det er gratis at besøge messen og hører 
foredraget. 
Der serveres kaffe/the på Nedsatsyn.dks stand. 

Adresse 
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 2. sal, 
5000 Odense C. 
Borgernes Hus ligger 50 meter fra Odense 
Banegård.   

Adgangsforhold 
Selve arrangementet foregår på 2. sal, der er 
elevator. 

Parkering 
Der findes parkeringhus og parkeringskældre inden for en afstand af 300 m. 

Tog 
Kommer du med tog, skal du gå ud af Odense Banegård på Østre 
Stationsvej. Drej til venstre på fortovet, efter 50 meter er du ved indgangen til 
Borgernes Hus. 

Odense letbane 
Letbanen stopper foran Odense Banegård og Borgernes Hus. 

 

 

  

http://www.messenedsatsyn.dk/
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Foredrag med Morten Bonde 
Er det muligt at ændre sine tanker og se muligheder fremfor begrænsninger? 
Er det muligt at ændre sit perspektiv på sine livsproblemer? 
Det er, hvad Morten Bonde udfordrer i sit foredrag ”Dømt blind – hva’ så?”. 
På en opdagelsesrejse i det menneskelige sind, praktisering af mindfulness-
adfærd og fire udfordringer på fire måneder til at omprogrammere sit 
underbevidste sind fortæller han, hvordan han besluttede at blive større end 
sin største livsudfording: BLiNDHED! 

 

Morten Bonde har en øjensygdom, der langsomt gør ham blind. I 2016 var 
hans syn så alvorligt nedsat, at hans liv ikke kunne fortsætte som før. Med en 
familie og en karriere som Senior Art Director hos LEGO gruppen brød hele 
hans verden sammen. Men da alt så mest mørkt ud, oplevede han en 
pludselig klarhed over hvordan han kunne genvinde livsglæden og komme ud 
af mørket stærkere end nogensinde før. 

 
Morten Bonde har en stand på messen. Det vil være muligt at få en snak 
eller købe bogen FRA HÅBLØSHEDSGADE TIL MULIGHEDSVEJ 
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Deltag i undersøgelse 

 
Forskningsprojekt om bedre opsporing og 
behandling af nedsat syn hos ældre 

På Københavns Universitet er vi i gang med 
et forskningsprojekt, der skal forbedre 
diagnosticering og patientstøtte for 
mennesker som lider af nedsat 
syn. Vores målgruppe er +55 år. 

Vi undersøger for det første, om den alment 
praktiserende læge kunne spille en mere 
aktiv rolle i at opdage en begyndende 
synsnedsættelse og i et senere 

behandlingsforløb. Derudover er vi i gang med at skabe viden om, hvordan 
nedsat syn påvirker dagligdagens gøremål og hvilken betydning det kan have 
på relationen til ens nærmeste pårørende. Vores ambition er at en øget 
forståelse for, og viden om, synsnedsættelsens konsekvenser i hverdagen 
kan være med til at organisere en bedre behandling i sundhedsvæsnet.  

Lige nu er vi i gang med den første del af undersøgelsen, hvor vi gerne vil 
interviewe mennesker med nedsat syn og de pårørende for at høre om jeres 
oplevelser med nedsat syn som fx lægebesøg, ny medicin, at blive mere 
afhængig af hjælp, tanker om fremtiden osv.  

Kom meget gerne forbi vores stand og hør mere om undersøgelsen.  

Jeg glæder mig til at møde jer! 

Mange hilsner 

Catharina Thiel Sandholdt, post.doc forsker Casa@sund.ku.dk 
Center for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns 
Universitet 

 

  

mailto:Casa@sund.ku.dk
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Mød Miss Blindspot / Christina Nahnsen 

Kom og få en snak med Miss Blindspot / Christiana Nahnsen på hendes 
stand ved messen.  

Christina har gennem flere år sat fokus på livet som synshandicappet og mor 
til et barn med et nedsat syn. 

Senest har hun og hendes søn Silas deltaget i dokumentaren ”Mod de 
blindes verden” som kan ses på DR.dk  
Se filmen her: Mod de blindes verden | Se online her | DRTV 

Miss Blindspot er meget aktiv på de sociale medier og har en meget 
informativ hjemmeside www.missblindspot.com  

 

  

https://www.dr.dk/drtv/program/mod-de-blindes-verden_317737
http://www.missblindspot.com/
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Udstillere på Synsmessen 

Tryk på udstillerens navn for at åbne hjemmeside 

My eyes 

Instrulog 

Lys og lup 

Itech 

LVI 

V.I Data 

Blindes arbejde 

Instituttet for blinde og svagsynede (IBOS) 

Pårørenderådgivningen - Odense Kommune 

Nota bibliotek 

Synsrådgivningen Odense 

Solgaven Farum 

Odense Biblioteker og Borgerservice  

BFO Brugernesførerhunde Ordning  

LFBS Landforeningen af forældre til blinde og svagsynede børn                

Miss Blindspot / Christina Nahnsen 

Dansk Glaukom forening  

Øjenforeningen lokal afdeling Fyn  

Morten Bonde 

Aniridi Danmark  

Nedsatsyn.dk 

 
Cathrina Thiel Sandholt KBH universitet 

 

 

 

http://www.myeyes.dk/
http://www.instrulog.dk/
http://www.lysoglup.dk/
http://www.itech.dk/
http://www.lvi.dk/
http://www.vidata.dk/
http://www.blindesarbejde.dk/
http://www.ibos.dk/
https://www.odense.dk/paaroerenderaadgivningen
http://www.nota.dk/
https://centerkommunikationogvelfaerdsteknologi.regionsyddanmark.dk/afdelinger/syn
http://www.solgavenfarum.dk/
https://www.odensebib.dk/biblioteker/hovedbiblioteket
http://www.førerhund.dk/
http://www.lfbs.dk/
http://www.missblindspot.com/
http://www.glaukom.dk/
http://www.ojenforeningen.dk/
https://mortenbonde.dk/
http://www.aniridi.dk/
http://www.nedsatsyn.dk/
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