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2023 bliver et år med mange arrangementer og aktiviteter. Der bliver 
masser af mulighed for at få viden og ikke mindst møde andre. 

Så det er nu, der skal sættes krydser i kalenderen. 

God læselyst 

I dette nummer kan du læse om 

• Synskontakten 9. marts - Kig ind og få en snak 
• Inspirationsaften 16. marts -  Synstilgængelighed på Windows  
     computer, iPad og iPhone  
• Walk and Talk - Kom med på en spændende gåtur i Nyborg 
• Synsmessen 2023 - for private og fagfolk 

• Besøg Nedsatsyn.dk på Synsmessen 2023  
• Idéer fra Nedsatsyn.dk - Bliv set og undgå misforståelser  
• Bliv medlem - Bliv en del af fællesskabet 
 
 

SYNSKONTAKTEN - Kig ind og få en snak 

Torsdag den 9. marts kan du igen kigge ind i 
Borgernes Hus i Odense og få en snak med 
folk fra Nedsatsyn.dk 

”Kan min computer læse op?”  

”Hvordan viser jeg at mit syn er dårligt?” 

”Kan jeg få hjælp i det offentlige system?” 

”Jeg kan ikke læse underteksterne på TV, er 
der en løsning?” 

Der kan være mange spørgsmål når synet svigter.  
Vi sidder klar til at vejlede og hjælpe. Vi lever selv med et nedsat syn, og 
kender derfor til de udfordringer, det kan give. 

 

SYNSKONTAKTEN   
Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 
Odense C 
Du finder os på 2. sal, mod venstre når du 
kommer op af trappen eller med elevatoren. 
 
 



   Under luppen 
        - Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk  8. årgang nr.3-2023  

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00 til 20.00  
Alle er velkomne og det er gratis deltage  

Inspirationsaftenen afholdes  i Borgernes Hus,  

Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. 3. sal lokale 3.6. 

 

TEMA: SYNSTILGÆNGELIGHED   
PÅ WIINDOWS 11 COMPUTERE OG IPAD / IPHONE      
Når synet svigter kan det være vanskeligt at 
anvende sin computer, mobiltelefon eller 
andre enheder. 
Men der findes en masse indbygget 
synstilgængelighed i de fleste nyere 
computere og mobile enheder.  
Har du et nedsat syn, er du pårørende, er du 
fagperson og ønsker du at bliver klogere på 
de muligheder der findes, så er denne aften 
noget for dig. 
Vi gennemgår Windows computere og iPhone/iPad synstilgængelighed. Vi 
viser muligheder og hvordan funktionerne aktiveres.  

Tilmelding 
Tilmeld dig/jer, senest den 12. marts 2023 på: tilmelding@nedsatsyn.dk  
 

Mad og drikke i pausen  
Der kan bestilles en let anretning samt en vand - dette er gratis for 

medlemmer. 

Ikke medlemmer betaler 50 kr. på MobilePay 300185 ved tilmelding. 

 

Mød andre med nedsat syn og pårørende 
Der bliver også tid til at snakke med andre med nedsat syn og pårørende.  

 

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. 

mailto:tilmelding@nedsatsyn.dk
mailto:kontakt@nedsatsyn.dk
http://www.nedsatsyn.dk/
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Walk and Talk 
Kom med på en spændende gåtur i Nyborg. 
Søndag den 16. april.  
Turen starter ved Nyborg station og vil være på cirka 9 km. 
Der kommer mere information i næste nyhedsbrev, på hjemmesiden m.m. 

 

Synsmessen 2023 
Torsdag den 20. april kan du besøge Danmarks største messe med 
hjælpemidler til blinde og svagsynede. 

Synsmessen foregår i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 
Odense SØ. 

Alle er velkommen og det er gratis at besøge messen. 

Dagen er delt i 2, nemlig en synsprofessionel- og en ”åben for alle” del. 

Synsprofessionelle er velkommen fra kl 9.  
Der serveres morgenbuffet kl. 8.30 og frokost kl 12.  
Private er velkommen fra kl 15.  
Der serveres kaffe m.m fra kl 15. 
Synsmessen slutter kl 18.  

TILMELD DIG/JER HER 

Kom og se hvilke synshjælpemidler der findes i Danmark. Du finder også 
forskellige organisationer og foreninger.  
På Synsmessen kan du møde følgende udstillere: 

• Hjælpemidler for Handicappede A/S 
• Instrulog A/S 
• ITECH ApS 
• LVI Danmark ApS 
• Lys og lup ApS 
• MyEyes ApS 
• On Sight Vision ApS 
• TopVision 
• V.I. Data 

• NOTA 
• BFO Brugernes Førerhunde Ordning 
• Dansk Glaukom Forening 
• Hjerneskadeforeningen 
• LFBS Landsforeningen af     
    forældre til blinde og  
    svagsynede børn 
• Nedsatsyn.dk

Se mere om Synsmessen 2023 på Synsmessen.dk  

https://www.synsmessen.dk/index.php/tilmelding/
https://www.synsmessen.dk/
https://www.synsmessen.dk/
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Besøg Nedsatsyn.dk på Synsmessen 

Nedsatsyn.dk er med i gruppen der arrangerer Synsmessen 2023, og 
foreningen har en stand på messen. På standen kan du prøve 
simuleringsbriller, se de t-shirt, badge m.m vi sælger, høre om foreningens 
mange aktiviteter og arrangementer, møde folk med et nedsat syn. 

Vi glæder os til at se dig. 

 

Idéer fra Nedsatsyn.dk  
Bliv set og undgå misforståelser  

 

T-shirt med teksten ”Jeg har nedsat syn” 
Ideel til sport, fritid, skole m.m. 

T-shirten er sort og fremstillet af Oekotex bomuld.  
 
Super holdbar t-shirt der holder størrelse, form og farve vask efter vask. 
Du får en t-shirt med 30 cm tryk på ryggen og 10 cm tryk på venstre bryst. 
T-shirten findes  både i dame og herremodel. 

Pris er 180 kr. + forsendelse 50 kr. i Danmark (Det er muligt at spare udgifter til 
forsendelsen ved at aftale afhentning ved et vore arrangementer eller afhentning på 
formandens adresse i Odense). 

Bestil her 

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.  
Sendes i Danmark 
 

Bestil her 

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1774
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=2265
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1774
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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 
Sendes i Danmark 
 

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 
Sendes i Danmark 
 

Bestil her 

 

Bliv medlem  

Foreningens event og arrangementer er åbne for 
alle, uanset og man er medlem eller ej. Men der er 
fordele ved at være medlem af Nedsatsyn.dk. 
Som medlem deltager du gratis eller til en nedsat 
pris i arrangemenrerne, det samme gælder også i 
forhold til forplejning. 

Det koster blot 200 kr at medlem i et helt år, 
gældende fra betalingsdatoen. 
Det koster penge at drive en frivillig forening, derfor har vi brug for at du 
melder dig ind og støtter foreningens arbejde. 

BLIV MEDLEM HER 

 

https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=2250
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1768
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=1774
https://www.nedsatsyn.dk/?page_id=44
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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/
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

