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2022 har budt på mange spændende aktiviteter og 
arrangementer i foreningen, og vi kan allerede love, at 2023 bliver 
mindst lige så spændende, lærerigt og underholdende. Vi glæder 
os til at se jer. 

I dette nummer kan du læse om: 

• Årsmøde søndag den 22. januar 2023 
• Bliv medlem 
• Kontakt os 
• Et brag af et foredrag 
• Ny Windows 11 video  ”Stemmeskrivning”  
• MySpeak – Dansktalende armbåndsur 
• IBOS aktiviteter 
• Go-Box oplæsning af undertekster på TV 
• Julegave idéer fra Nedsatsyn.dk  

 
 

Nedsatsyn.dk’s bestyrelse ønsker alle en God jul og Godt nytår. 
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Alle medlemmer inviteres til Nedsatsyn.dk’s Årsmøde 2023 

Søndag den 22. januar 2023 kl 13.00 – 18.00 

 

Årsmødet afholdes på:  

Kragsbjerggaard  
Danhostel 
Kragsbjergvej 121 
5230 Odense M 

 

Det koster ikke noget at deltage I Årsmødet. Du er velkommen til at have en 
ledsager med, som deltager gratis, ledsageren har ikke stemmeret. 

På Årsmødet vælges bl.a. medlemmer til bestyrelsen, fremlæggelse af 
årsberetning m.m. Bestyrelsen vil meget gerne have input og idéer til hvordan 
vi sammen laver en endnu bedre forening.  
Har du lyst til at blive en del af bestyrelsen, så er der også plads til dig. 
Alt arbejde er frivilligt, dine udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet 
dækkes af foreningen.  

Tilmelding 

Tilmelding senest den 30. december 2022 på mail: tilmelding@nedsatsyn.dk 

• Skriv gerne medlemsnummer  
• Eventuel ledsagers navn 
• Deltager du/I i rundvisningen på Odense Bunkermuseum – se længere  
 nede. 

 

Der vil blive serveret mad og drikke kl 13 samt eftermiddagskaffe/the. 

 

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
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Indkommende forslag 

Har du forslag som du ønsker Årsmødet skal tage stilling til, kan de sendes 
på mail til kontakt@nedsatsyn.dk. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 15. januar 2023. 

Alle tilmeldte vil få tilsendt  dagsorden m.m. inden Årsmødet. 
Alle Medlemmer og Firmamedlemmer har en stemme ved Årsmødet.  

Sådan kommer du til Kragsbjerggaard 

Kommer du med tog, kan du tage Letbanen mod Hjallese St. Stå af på 
Benedikts Plads (tredje stop), gå til højre af Kragsbjergvej 1.2 km. Vejen 
ender på Kragsbjerggaard.  

Der er masser af gratis parkeringspladser, hvis I 
kommer i bil.  

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du 
velkommen til at skrive på kontakt@nedsatsyn.dk  
eller ring på 71 784 704 (læg evt. en besked og vi 
ringer tilbage) 

Rundvisning i Odense Bunkermuseum 

Efter Årsmødet er der arrangeret en 
spændende rundvisning i Odense 
Bunkermuseum, som ligger som 
nærmeste nabo til Kragsbjerggaard. 

Rundvisningen starter kl 16.00 og 
varer cirka 2 timer. Det er gratis at 
deltage for dig og din eventuelle 
ledsager. 

 

Odense Bunkermuseum  
Oprindeligt blev bunkeren kaldt ”Kommandocentral 
Odense”. Den atomsikrede bunker er 450 kvm stor 
og  som fungerede fra 1954 til 2007. Bunkeren er 
bygget under Kragsbjerggaard som er fra 1746. 
Siden 2012 har bunkeren fungeret som museum. 

Du kan se mere om se mere om Odense 
Bunkermuseum her. 

 

mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.odensebunkermuseum.dk/
https://www.odensebunkermuseum.dk/
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Bliv medlem 
Hvorfor skal jeg være medlem af Nedsatsyn.dk? 
Det er der mange grunde til, her nogle af grundene: 

• Du støtter det frivillige arbejde som er til gavn 
for en masse mennesker. 

• Du kan selv få glæde af foreningens aktiviteter 
• Du kan møde andre med et nedsat syn og 

pårørende, alle aktiviteter er også for pårørende. 
• Du kan deltage i foreningens arrangementer enten gratis eller til en 

nedsat pris. 
• Jo flere medlemmer jo flere midler kan foreningen få fra fonde, kommuner 

m.m. hvilket giver endnu flere muligheder. 
• Det koster penge at drive en forening, der er udgifter til fx hjemmeside, 

porto, møder m.m. 
• Du kan som medlem få indflydelse på foreningens fremtid og aktiviteter 

ved bla. at deltage i Årsmødet. 
• m.m.m. 

Foreningen har til formål at sætte fokus på livet med et nedsat syn og 
dele viden til gavn for alle med nedsat syn og pårerende. 

Det koster blot 200 kr om året, gældende fra indmeldelsesdatoen og et år 
frem. Bliv medlem her 

 

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. 

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 du altid lægge en besked og vi ringer 
tilbage snarest muligt. 

 

 

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44
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Et brag af et foredrag 

”Blind med et brag” er titlen på foredraget 
Simon Bendfeldt afholdt, torsdag den 23. 
november  i Borgernes Hus i Odense. Det 
er fantastisk inspirerende at høre, hvordan 
en mand kommer videre, selv om livet slår 
en kolbøtte. 

 

 

 

Foredraget kan varmt anbefales, det samme 
kan Simon Bendfeldts bog ”Blind med et 
brag. 

Tusind tak til Simon for en uforglemmelig 
aften og tak til jer, som havde taget turen til 
Nedsatsyn.dk’s foredragsaften. 

 

 

Ny Windows 11 video ”Stemmeskrivning” 
Der er kommet endnu en video i serien om tilgængelighed med Windows 11. 

Videoen handler om stemmeskrivning, tale til tekst eller diktering, et system 
som gør at du kan tale teksten ind i stedet for at skrive med tastaturet. Det 
fungere rigtig godt og virker alle steder på computeren. 

Du trykker på Windows tasten og H, så er du klar til at diktere.  
Vi har lavet en video som viser dig det fungere, du finder videoen på 
Nedsatsyn.dks YouTube kanal.  

Se videoen ved at trykke her 

 

Du kan finde en oversigt over videoer 
og genvejstaster her   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=700qx0csNyw&t=55s
genvejstaster%20her
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MySpeak – Dansktalende armbåndsur 
Af MyEyes  tlf. 71 99 69 65 /  info@myeyes.dk 

MyEyes kan nu præsentere en ny serie af flotte talende armbåndsure med 
dansk tale. Serien består af 2 udgaver: MySpeak W10 og MySpeak W20 

Med Myspeak W10 får du et talende ur, der er utrolig nem at bruge og som kun 
annoncerer det mest nødvendige. Med et enkelt tryk på ”taleknappen” 
annonceres klokken. Uret kan udtale klokken som både analog tid klokken er 
10 minutter over 4 om eftermiddagen) eller digital tid (klokken er 16.10). 

Udover taleknappen og kronen, som bruges til at indstille viserne, er der 2 
tilbagetrukne knapper, som bruges til at indstille hhv. minutter og timer. Da 
knapperne er tilbagetrukket, kan man ikke utilsigtet, komme til at trykke på 
dem.  

Med MySpeak W20 får du et ur, der har lidt flere funktioner og som er 
udstyret med 4 let tilgængelige knapper. Uret har samme funktioner som 
MySpeak W10, men har derudover funktioner som alarm og 
timeannoncering. Modellen kommer i en unisex udgave. 

Fælles for urene er en flot afrundet metalkasse i sølvlegering. De er monteret 
med en sort læderrem og urskiven er hvid, med store sorte tal. 

 

 

 

 

 

Begge modeller kan i hele december måned fås til en særlig introduktionspris 
og er dermed en rigtig god julegaveide. 

MySpeak W10 normalpris er 995 kr. – introduktionspris i hele december 
er 845 kr. 

MySpeak W20 normalpris er 1.095 kr. – introduktionspris i hele 
december er 945 kr. 

Kontakt os på tlf. 71 99 69 65 eller info@myeyes.dk - vi sidder klar til at 
hjælpe. 

• MySpeak W10 

• Dansk tale 
• Dame eller herremodel 
• 1 knap betjening 
• Damestemme 

• MySpeak W20 

• Dansk tale 
• Unisex model 
• 4 knap betjening 
• Alarmfunktion 
• Timeannoncering 
• Damestemme 

mailto:info@myeyes.dk
mailto:info@myeyes.dk


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  7. årgang nr.10-2022  

 

IBOS aktiviteter -Fællesspisning og debat om grænser 

Skal du med til fællesspisning på IBOS i det nye år? Her 
vil debattør og komiker Mette Frobenius stå for en debat 
om grænser: Hvordan sætter vi dem? Hvornår oplever vi, 
at de bliver overskredet? Og hvordan lærer vi at forstå 
hinandens grænser? Der vil også være personlige fortællinger om, hvordan 
det opleves at få udfordret sine grænser og hvordan det kan påvirke ens 
selvforståelse. Og så er der naturligvis en lækker middag efterfølgende. Alle 
er inviteret. IBOS glæder sig til at se dig den 31. januar kl. 16-20. Læs mere 
og tilmeld dig til fællesspisning: https://ibos.nemtilmeld.dk/336/ 

Go-box - Oplæsning af undertekster på dit TV. 
Instrulog A/S - Bjerringbrovej 116-2610 Rødovre  
Tlf. 44 97 94 77 - Mail. hej@instrulog.dk 

Oplæste undertekster 
Vil du også gerne have mulighed for at se Mission Julegave og de andre 
kommende julefilm med oplæste undertekster? 

Hvor virker det? 
Måske er Go-box er noget for dig. Den kan nemlig sættes til din eksisterende 
TV-boks eller Apple TV og læse dine undertekster højt. Det gælder også på 
andre kanaler og streaming tjenester end DR TV. 

Forstørrede undertekster 
Kniber det blot med at læse underteksterne, så kan Vo-box forstørre dine 
undertekster. Du vælger selv størrelse og kontrastfarve. Du kan også vælge 
mellem forskellige skrifttyper.  

Læs mere 
Du kan læse meget mere om Go- og Vo-box på vores hjemmeside 
www.instrulog.dk. Det er muligt både at købe eller leje Go- og Vo-box.  

 

 

 

 

 

https://ibos.nemtilmeld.dk/336/
http://www.instrulog.dk/
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Julegave idéer fra Nedsatsyn.dk  
Bliv set og undgå misforståelser  

Klistermærker 
med teksten ”Jeg har nedsat syn” 

Klistermærkerne har samme størrelse som bagdene 
nemlig en diametet på 56 mm.  

Der er et utal af muligheder for at anvende dette  
klistermærke. Det kan være på madkassen, på 
computeren, på kufferten, på døren, på postkassen 
osv osv.  

Der er 12 stk pr ark  

Pris pr. ark 50 kr inkl. porto. 
Bestil her 

 

Drikkedunk  
Unik drikkedunk med teksten ”Nedsatsyn.dk”. 
Drikkedunken er gul med sort låg, den ”lyser” op 
både ude og inde.  

Indhold 500 ml 
Tåler opvaskemaskine 
BPA fri 
Mål: 175 mm x Ø75 

Pris 65  kr pr. stk inkl.  porto 
Bestil her 

 
Badge - Bliv set og undgå 
misforståelser, også i udlandet 

Med tekst: Jeg har nedsat syn 
Med tekst: I am visually impaired 
Pris: 
Med nål 20 kr inkl. porto 
Med magnet 35 kr. inkl. porto 
1 med nål og 1 med magnet 50 kr. inkl. porto 
Bestil her  

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=2265
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=2250
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1768
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1774
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1774


   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  7. årgang nr.10-2022  

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/
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 

 

 

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

