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Siden sommeren 2016 vi i Nedsatsyn.dk arbejdet 
for at skabe bedre forhold, dele viden, skabe 
netværk og informere om livet med et nedsat syn.  
Det har været en succes fra første dag. 
Kendskabet og interessen for foreningen er stor. 
 
Syntes du det er en god idé at Nedsatsyn.dk 
fortsat har fokus på livet med nedsat syn, skabe 
sociale netværk, laver arrangementer/messer 
m.m. målrettet folk med nedsat syn og pårørende? 
Vi kan godt bruge flere medlemmer, som støtter 
op om det frivillige arbejde. Det koster 200 kr. om 
året at være medlem af foreningen, alle kan være 
med der er ingen kriterier eller andre krav.  
Meld dig ind her: Bliv medlem ï nedsatsyn.dk 

 

 

 

I dette nummer kan du læse om 

¶ Inspirationsaften den 27. oktober  

¶ Kontakt os 

¶ Igen en succes! Synsmesse og foredragsdag 2022 

¶ Hyggelig tur i Odense ZOO 

¶ Go-Box er blevet opdateret og dermed endnu bedre 

¶ Klag over afslag fra kommunen 

¶ Positiv oplevelse med affaldssortering 

¶ Markeringsdupper ï se nyeste tips & tricks video 

¶ Den første svære tid efter diagnosen 

¶ IBOS Information 

 

  

Billedtekst: Skov i efterårsfarver 

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44
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Invitation til INSPIRATIONSAFTEN  
            

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.00 til 20.00  
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.  

Alle er velkomne og det er gratis deltage  

 

Tilmeld dig/jer, senest den 23. oktober 2022 på:  

tilmelding@nedsatsyn.dk  eller SMS 71 784 704  

 

Optiker Jesper Nielsen kommer og holder 

oplæg om øjet, øjensygdomme og optiske 

muligheder. Kom og få svar på dine 

spørgsmål og få viden om en optikers 

værktøjskasse. 

 

Mad og drikke i pausen 

Der kan bestilles en sandwich og en vand, som 

serveres i pausen, dette er er gratis for medlemmer,  

Ikke medlemmer 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. 

Kontakt os  

Du er altid velkommen til at kontakte os, vi er ikke eksperter men har en 
masse erfaring og viden, som vi gerne deler ud af. 

Billedtekst: Jesper Nielsen  

http://www.nedsatsyn.dk/
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Vi har en stor berøringsflade og mange kontakter, 
som vi kan henvise til, hvis vi ikke kan hjælpe. 

Skriv en mail til kontakt@nedsatsyn.dk  
eller  

Ring til 71 784 704 mandag og onsdag mellem 11 
og 14. Er der optaget eller ringer du uden for 
tidsrummet, kan altid lægge en besked og vi ringer 
tilbage snarest muligt. 

 

 

 

Igen en succes! 
Synsmesse og foredragsdag 2022 

Lørdag den 17. september blev der afholdt 
Synsmesse og foredragsdag i Odense. Det  var 4. 
gang, vi gjorde det 2017, 2018 og 2019 og så kom 
Corona, derfor var det fantastisk endelig at kunne 
gøre det igen. 

 

Årets Synsmesse og foredragsdag blev besøgt af rigtig mange mennesker fra 
hele landet. Mange var rejst langt for at opleve de mange udstillere og høre et 
spændende foredrag.  

 

Som altid var det gratis at deltage og alle var 
velkommen. Havde man tilmeldt sig på forhånd, var 
der en lille gave som tak. Gaven var denne unikke 
gule drikkedunk.   

 

 

 

 

Billedtekst: telefon 

Billedtekst: Messe logo 

Billedtekst: Gule drikkedunke med 
teksten Nedsatsyn.dk 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
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Når vi ser på antallet af besøgende og 
udstillere, så var interessen stor, hvilket 
bekræfter os i, at der er brug for et sted hvor 
alle med et nedsat syn, forhandlere, 
organisationer og foreninger kan mødes og 
dele viden. 

 

Vil gerne sige tak til: 

¶ Alle udstillere, forhandlere, organisationer og foreninger. 

¶ Morten Bonde for et super godt foredrag 

¶ Andreas Møller 1. viceborgmester i Odense for åbningstalen 

¶ Odense Hovedbibliotek, som hjalp på dagen 

¶ Frivilligcenter Odense, som har hjulpet med tilblivelsen 

¶ De frivillige der hjalp både på selve dagen samt før og efter, uden jeres  
       hjælp var der ikke blevet en dag som denne. 

Der skal selvfølgelig også lyde en tak til alle som besøgte Synsmessen og 
hørte foredraget og dermed støttede op om arrangementet. 

På Nedsatsyn.dks Youtube kanal kan du se en lille film med billeder fra 
dagen: Nedsatsyn.dk Synsmesse september 2022 - YouTube  

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Billedtekst: besøgende på messe 

Billedtekst: Morten Bonde holder foredrag 

Billedtekst: 1 viceborgmester Andreas Møller åbner 
messen 

Billedtekst: Stander med teksten Messe 
og foredrag 2. sal. 

https://www.youtube.com/watch?v=ItQn_t5HB84&t=56s
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Hyggelig tur i Odense ZOO 

Søndag den 2. oktober, var der inviteret til hyggedag i Odense ZOO. 
Vi startede med en rundvisning, hvor vi blandt andet var òbackstageò og se 
nogle af de aktiviteter og ting, man normalt ikke ser som besøgende. Efter 
rundvisningen fik en picnicpose, som vi spiste i den flotte efterårssol.  
Resten af eftermiddagen var der mulighed for at nyde dyrene, haven og det 
fantastiske vejr.   

 

 

 

 

 Go-Box er blevet opdateret og dermed endnu bedre 

Vi har tidligere beskrevet Go-Box som er en enhed, der kan læse 
undertekster op på dit tv, både direkte og streamet tv. 

Der har været lidt småting, som drillede, bl.a. var  der problemer med at læse 
tekst i kursiv. Boksen er for nylig blevet opdateret, så nu læses tekst i kursiv 
uden problemer.  

Vi har lavet en video, som ligger på Nedsatsyn.dkôs youtube kanal, hvor man 
kan se hvordan boxen fungerer.   

Boxen kan søges som hjælpemiddel i kommunen og bevilges rigtig mange 
steder. 

Klag over afslag fra kommunen 

Du kan altid klage over et afslag fra kommunen. 
Giver kommunen afslag kan du altid anke sagen til 
Ankestyrelsen, det er meget enkelt og gratis. 
Hvis du modtager et afslag skal blot svare tilbage 
at du er uenig, fastholder kommunen sin afgørelse 
skal de sende alle dokumenter til Ankestyrelsen. 
Du vil modtage besked fra Ankestyrelsen, og du 
har mulighed for at komme med yderlige 
kommentarer. Når Ankestyrelsen, efter 4-6 mdr, 
har truffet en afgørelse, får du besked. Der er tre svarmuligheder: Kommunen 
får ret, du får ret eller sagen hjemvises pga. af for dårlig sagsbehandling. Der 
er rigtig mange sager der hjemvises til kommunerne. 
 

Billedtekst: Dødningehovedaber Billedtekst: Pingviner 
Billedtekst: Zebra 

Billedtekst: Dommerhammer 

https://www.youtube.com/watch?v=x21CoaYv8z4&t=46s
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Positiv oplevelse med affaldssortering 
af Søren Rasmussen 

Her i Odense, hvor jeg bor, har vi netop modtaget den 3 skraldespand. Så nu 
skal der sorteres i 5 forskellige kategorier. Det er rigtig godt, men det kan 
være svært at holde styr på med et nedsat syn. 

Gennem lang tid har man, hos Odense Renovation, kunnet få 
afmærkningsmateriale beregnet for blinde og svagsynede. 

For et par uger siden besluttede jeg, at nu skulle det prøves, så jeg bestilte 
afmærknings tingene på Til borgere med et synshandicap - Odense 
Renovation  

Jeg regnede med at det kom med posten, men jeg bliv positiv overrasket. Det 
ringede på døren og udenfor stod en dame fra Odense Renovation. Hun kom 
for at sætte afmærkningen på skraldespande, det er god service. 

Selve afmærkningen er nogle plastic stykker som 
passer til skraldespanden og som sidder fast. De har 
forskellige farver og der er skrevet med taktil tekst: 
mad, pap osv. Der er ikke punktskrift, man almindelig 
tekst. 

Det kan anbefales at undersøge mulighederne hos dit 
lokale renovationsselskab. Du kan selvfølgelig også lave 
din egen afmærkning med fx snor eller gaffatape.  

 

Markeringsdupper ï se nyeste tips & tricks video 
På Nedsatsyn.dks Youtube kanal kan du se en masse forskellige tips- og 
tricksvideoer.  
Den nyeste handler om markeringsdupper, og hvad de kan bruges til, se den 
inspirerende video her:  
Markeringsdupper ï se nyeste tips & tricks video 

  

 

 

 

 
 

Billedtekst: Taktil afmærkning med 
teksten MAD 

Billedtekst: Markeringsdupper i forskellige farver 

https://www.odenserenovation.dk/private/ny-affaldsordning-sorter-mere-odense-new-waste-system-udrulning/til-borgere-med-et-synshandicap/
https://www.odenserenovation.dk/private/ny-affaldsordning-sorter-mere-odense-new-waste-system-udrulning/til-borgere-med-et-synshandicap/
https://www.youtube.com/watch?v=UfXprmKoDgI&t=59s
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Den første svære tid efter diagnosen 
Fra LFBS nyhehedsbrev september 2022 
  
Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme har 
undersøgt, hvordan forældre til blinde og svagsynede 
børn oplever tiden omkring diagnosen. 
 
òDit barn er blindt eller stÞrkt svagtseendeò er en besked, vi med jÞvne 
mellemrum giver til småbørnsforældre på Afdeling for Øjensygdomme, 
Rigshospitalet ï Glostrup. 
  
Først og fremmest giver forældrene udtryk for, at det er overvældende at 
modtage diagnosen. De oplever, at de mister drømmen om det barn, de 
havde forestillet sig at få, og at de nu pludselig skal omstille sig til at blive en 
helt anden familie. 
  
I den proces efterspørger forældrene støtte til at genfinde troen og håbet på, 
at både barn og familie nok skal klare sig. Forældrene står ofte uden 
professionel hjælp i den allerførste tid, fordi den kommunale synskonsulent 
først kan tage kontakt til familien, når tilmeldingen til Synsregistret er 
gennemført, og det kan tage alt fra få dage til 3-4 uger fra diagnosen. 

Læs hele artiklen om Righospitalet Glostrups undersøgelse af forældres 
oplevelse af tiden omkring at få en diagnose her>> 

 

IBOS  

Instituttet for blinde og svagsyndede 

Fællesspisning og jazz 

Skal du med til næste fællesspisning på IBOS. Den sidste tirsdag i hver 
måned spiser vi nemlig god mad sammen på IBOS. Derudover er der en 
aktivitet, som varierer fra gang til gang. Og denne gang kan du lytte til jazz i 
verdensklasse. Pianist og komponist Malthe Jepsen har et synshandicap. 
Jazz er hans passion og derfor er han gået musikkens vej. Han har spillet på 
en række scener både i Danmark og i udlandet. Og han er vinder af den 
fornemme Aarhus Jazz Talent Pris 2021. Så kom til en lækker middag og 
jazz. Alle er inviteret.  

 IBOS glæder sig til at se dig den 25. oktober kl. 16-20. 

Læs mere og tilmeld dig til fællesspisning: https://ibos.nemtilmeld.dk/278/ 

Billedtekst: IBOS logo 

https://www.lfbs.dk/?nltr=MTk0OzM0ODtodHRwczovL3d3dy5sZmJzLmRrL2FydGlrbGVyL2ZvZXJzdGUtc3ZhZXJlLXRpZC87OzQxYzFkNmU3NDdhMDI2N2I0ZTMxZDBhMzgwNTAzMTgz
https://www.lfbs.dk/?nltr=MTk0OzM0ODtodHRwczovL3d3dy5sZmJzLmRrL2FydGlrbGVyL2ZvZXJzdGUtc3ZhZXJlLXRpZC87OzQxYzFkNmU3NDdhMDI2N2I0ZTMxZDBhMzgwNTAzMTgz
https://ibos.nemtilmeld.dk/278/
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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 ï 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://synsnerven.dk/
https://lvi.dk/
http://lysoglup.dk/
http://www.itech.dk/da/
https://www.vidata.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 
òUnder luppenò s¬ send det til kontakt@nedsatsyn.dk. Nyhedsbrevet òUnder luppenò 
sendes til alle medlemmer af foreningen, desuden sendes det også til alle relevante 
samarbejdspartnere såsom synscentre, øjenlæger m.fl.  

Nyhedsbrevet òUnder luppenò 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 ï nedsatsyn.dk 

 

 

Billedtekst: Folder 

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

