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Året 2022 har været et spændende år i Nedsatsyn.dk med mange aktiviteter.  

Vi kan allerede nu love at 2023 bliver mindst lige så godt, der nu er der fuld 
gang i en masse kendte og nye tiltag. Glæd dig. 

Husk at du som medlem kan støtte og deltage, enten gratis eller til en nedsat 
pris, i foreningens arrangementer. 

 

I dette nummer kan du læse om: 

�ƒ Årsmøde 22. januar 2023 

�ƒ Synsmessen 2023 den 20. april 

�ƒ IBOS informere 

 

I ønske alle et rigtig godt nyt år 
 

  



   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  8. årgang nr.1-2023  

 
�$�O�O�H���P�H�G�O�H�P�P�H�U���L�Q�Y�L�W�H�U�H�V���W�L�O���1�H�G�V�D�W�V�\�Q���G�N�¶�V���c�U�V�P�¡�G�H���������� 

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 

�x Skriv gerne medlemsnummer  
�x Eventuel ledsagers navn 
�x 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.  

Bus 161 og 162 som kører fra og til Svendborg, stå af på Munkebjergvej 
v/Chr. Sonnesvej. Gå af Chr. Sonnesvej ca. 300 meter mod 
Kragsbjerggaard/vandrehjem.  

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

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at 
skrive til 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   
�2�S�U�L�Q�G�H�O�L�J�W���E�O�H�Y���E�X�Q�N�H�U�H�Q���N�D�O�G�W���´�.�R�P�P�D�Q�G�R�F�H�Q�W�U�D�O��
�2�G�H�Q�V�H�´�����'�H�Q��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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SYNSMESSEN 2023 

Synsmessen 2023 arrangeres af foreningen NEDSATSYN.dk i samarbejde 
med forhandlerne Instrulog, LVI samt Lys og Lup i Odense Congres Center 
torsdag den 20. april. 

Synsmessen er for fagfolk, 
synsprofessionelle, 
kommunale 
sagsbehandlere m.m.  
Private kan også besøge 
Synsmessen fra kl 15. 
Det er gratis for alle at 
besøge Synsmessen 2023. 

 Læs meget mere om 
Synsmessen 2023 på ved 
at trykke her 

 

 
IBOS informere 

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/ 

 
  

https://www.synsmessen.dk/
https://www.synsmessen.dk/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fibos.nemtilmeld.dk%2F336%2F&data=05%7C01%7C%7Cc30811ffa58245b3ddcb08dad37cecce%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C638054830747807112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YZEKVxMXc%2BdMfHFbLj5eQlWd%2BufGmg6CPDP5IEAw9j0%3D&reserved=0
https://www.synsmessen.dk/
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Idéer fra Nedsatsyn.dk  
Bliv set og undgå misforståelser  

Klistermærker 
�P�H�G���W�H�N�V�W�H�Q���´�-�H�J���K�D�U���Q�H�G�V�D�W���V�\�Q�´ 

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  
�8�Q�L�N���G�U�L�N�N�H�G�X�Q�N���P�H�G���W�H�N�V�W�H�Q���´�1�H�G�V�D�W�V�\�Q���G�N�´����
�'�U�L�N�N�H�G�X�Q�N�H�Q���H�U���J�X�O���P�H�G���V�R�U�W���O�n�J�����G�H�Q���´�O�\�V�H�U�´ 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  8. årgang nr.1-2023  

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 
�K�H�U���L���´�8�Q�G�H�U���O�X�S�S�H�Q�´���V�n���V�H�Q�G���G�H�W���W�L�O��kontakt@nedsatsyn.dk. Nyhedsbrevet 
�´�8�Q�G�H�U���O�X�S�S�H�Q�´���V�H�Q�G�H�V���W�L�O���D�O�O�H���P�H�Glemmer af foreningen, desuden sendes det 
også til alle relevante samarbejdspartnere såsom synscentre, øjenlæger m.fl.  

�1�\�K�H�G�V�E�U�H�Y�H�W���´�8�Q�G�H�U���O�X�S�S�H�Q�´���X�G�V�H�Q�G�H�V���D�I���E�H�V�W�\�U�H�O�V�H�Q���L���I�R�U�H�Q�L�Q�J�H�Q��
Nedsatsyn.dk  

Du finder Nedsatsyn.dk på: 

�x  Hjemmesiden: www.nedsatsyn.dk 
�x  Facebook: nedsatsyn.dk 
�x  Twitter: nedsatsyn.dk 
�x    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 

 

 


