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Danmarks største messe på synsområdet
Har du ikke nået at tilmelde dig årets store begivenhed på synsområdet?
Så kan du stadig nå det.
Se hvordan du GRATIS kan komme til Danmarks
største udstilling med syn som fokus. Se hvordan
du for kun 50 kr. kan høre 4 spændende
synsrelaterede foredrag.
Sted: Frivillighuset – Seniorhuset,
Toldbodgade 5, 5000 Odense C (Ca. 15 min
gang fra Odense Banegård).
Tidspunkt: Lørdag den 20. maj 2017 fra 10.30
– 15.30
Tilmeld dig på tilmelding@nedsatsyn.dk

På de næste sider kan du se:
 Program
 Kort beskrivelse af udstillerne
 Forening og organisationer
 Tilmelding til NEDSATSYN2017
 Rutebeskrivelse til messen

Billedtekst: folder
NEDSATSYN2017
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Program
kl. 10.30

Messen åbner

kl. 10.45 - 11.30

Foredrag v/ Synskonsulent Per
Mortensen fra CKV Synsrådgivningen,
Odense, som vil fortæller om lys og
lysets betydning.

kl. 11.30 - 12.00

Flemming Saaby Nielsen fra IBOS
Instituttet for blinde og svagsynede,
fortæller om motion og trivsel.

kl. 12.00 - 12.45

Frokost

kl. 12.45 - 13.45

Oliver Niels Klefter, læge, Ph.D.
Øjenklinikken Rigshospitalet Glostrup, holder et foredrag om de
mest kendte øjensygdomme
Danmark.

kl. 14.00 - 15.00

Instruktør og brugerrådgiver, John
Petersen fra BFO, Brugernes
Førerhunde Ordning vil fortælle om
førerhunde, hvem kan få, hvordan
osv.

15.30

Messen slutter

2. årgang nr. 5-2017

Under luppen
- Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk

2. årgang nr. 5-2017

UDSTILLERE
(beskrivelse af udstillere med logo samt hjemmeside)
Ballast CPH
Et af Ballast CPHs produkter er Perspectacles
simulationsbriller som er et redskab for bl.a.
svagsynede borgere og synsprofessionelle.
Simulationsbrillerne kan speciallaves til den enkeltes
syn, så det er muligt at vise omgivelserne hvad man
ser og hvorfor der er nogle ting, som kan være udfordrende, såvel som de
ting der ikke er. Simulationsbrillerne er udviklet i samarbejde med bl.a.
IBOS, synskonsulenter og svagsynede borgere. Missionen er at være med
til at oplyse om svagsynethed, så man som seende pårørende, chef eller
studiekammerat opnår en bedre forståelse for det at leve med et
synshandicap.
www.ballastcph.dk

LVI
LVI Low Vision International, medbringer et
blandet udvalg af forskellige produkter. LVI viser
blandt andet CCTV, oplæsningsapparater og
elektronisk lupper m.m.
www.lvi.dk

Instrulog
Fokus på synshandicap siden starten af
1990'erne.
Elektroniske hjælpemidler til blinde og
svagsynede - her finder du et fantastisk udvalg af talesynteser, DAISY
Lydbogsafspillere, punktdisplay, tilgængelighedssoftware, læseapparater,
CCTV'er og meget, meget mere.
www.instrulog.dk
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Lys og Lup
Lys og lup er en specialforretning med alt i
hjælpemidler til synsproblemer, som ligger lidt ud over
hvad den lokale optiker kan hjælpe med. Som vores
navn antyder, har vi et bredt sortiment i belysning til
folk med ”kræsne” øjne, og alskens anordninger der
kan forstørre, korrigere og kontrastforbedre – fra helt
almindelige lupper, til avancerede elektroniske hjælpemidler.
Dertil har vi vores udkørende optiker Anne, som tager ud i hele Storkøbenhavnsområdet, og laver synsprøver, reparerer briller og meget mere,
hjemme hos svagtseende mennesker – og tager gerne et sortiment med i
bilen, så man i eget hjem kan afprøve en række af vores produkter, i
”jagten” på det der hjælper allerbedst.
www.lysoglup.dk

ITECH
Når briller ikke er nok
Vi hjælper dig hele vejen til bedre læsekomfort.
Vi forbedrer livskvaliteten for mennesker med
nedsat syn med enkle synsløsninger, der effektivt forbedrer mulighederne
for at kommunikere og deltage aktivt.
www.itech.dk

Eschenbach
Eschenbach er en af verdens største
leverandører af optik, se hvad briller,
solbriller, filterglas m.m. kan gøre for dig. Der ud over har Eschenbach et
kæmpe udvalg af håndlupper.
www.eschenbach.dk

Under luppen
- Nyhedsbrev fra Nedsatsyn.dk

2. årgang nr. 5-2017

SunFlux
SunFlux ApS er specialister i LED belysning. Vi
varetager salg og rådgivning af professionelle LED
løsninger til erhverv, offentlige og private kunder og
har fokus på erstatnings-LED pærer.
Vores forretning bygger på en vision om, at det skal være muligt for alle at
erstatte deres eksisterende lyskilder med en fremtidssikret,
energibesparende og miljøvenlig lyskilde, uden at gå på kompromis med
kvaliteten eller komforten af lyset.
Måden at opnå dette mål er ved at være den bedste og billigste leverandør
af high power LED pærer, som kan erstatte de eksisterende gløde- og
halogenpærer samt at være en loyal og troværdig samarbejdspartner, der
sammen med kunden finder den mest optimale løsning.
På messen vil du kunne se LED belysning specielt udviklet til folk med
nedsat syn.
www.sunflux.dk
Sanserejser
Måse kender du allerede begrebet
SlowFood? Vi laver SlowTravel!
Det handler ikke om at nå så meget
som muligt på kort tid, men om at have
tid til at være nærværende og opleve
med alle sanser. Tage sig tid til at smage krydderierne i maden, dufte
nuancerne i blomsterne, mærke vinden og ikke mindst møde mennesker.
Vi tror på at man får mere ud af sine rejser når man vælger oplevelser
fremfor sightseeing, kvalitet fremfor kvantitet.
Vi tilbyder grupperejser med både svagsynede og seende deltagere, hvor
vi lægger vægt på at skabe oplevelser for alle sanser. Vi tror på at begge
parter får dobbelt så meget ud af hver oplevelse ved at rejse sammen. Når
du tager dig tid til at beskrive verden omkring dig for en blind eller
svagsynet medrejsende, opdager du mange ting du ellers bare vil ”scrolle
forbi”. Du får oplevet verden på en anden måde, dine sanser skærpes og
din rejseoplevelse bliver så meget mere!
www.sanserejser.dk
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Forfatter Malene Gerd Petersen
Hos specialpædagogisk konsulent og forfatter Malene
Gerd Petersen kan I få en snak om søskende til
mennesker med handicap, samt købe hendes portrætbog
”Sondemad og flødeboller”
I bogen fortæller 15 søskendepårørende om deres liv,
hverdag, tanker, glæder og frustrationer.
Malene Gerd Petersen har sammenskrevet portrætterne og
Jan Gintberg har skrevet forordet

CKV Synsrådgivningen Odense
CKV Center for kommunikation og
velfærdsteknologi, er en del af
Region Syddanmark. CKV
Synsrådgivningens it afdeling har udviklet et unikt undervisningsmateriale
til iPad. Det har vist sig at rigtige mange svagtseende har stor glæde af en
iPad. Men det har knebet med ordentlig vejledning. Synskonsulent Victor
Petersen vil vise og fortælle om iDun, som materialet hedder. Idun er for
både undervisere og brugere.
www.ckv.rsyd.dk
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Foreninger og organisationer på messen:
CFD - døvblindekonsulenter
Brugernes Førerhunde Ordning
Foreningen Aniridi Danmark
Dansk forening for Albinisme
Dansk Glaukom Forening

www.cfd.dk
www.bfo-hunde.dk
www.aniridi.dk
www.albinisme.dk
www.glaukom.dk
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Tilmelding
Tilmelding til Danmarks største messe indenfor synsverdenen
NEDSATSYN2017.
Tilmelding er nødvendig, da vi har begrænset deltagerantal, vi er blevet låst
af max. 150 personer. Vi har åbnet for tilmelding. Hvis du gerne vil være
sikker på at komme ind og høre de spændende foredrag, så tilmeld dig
både til messen og foredragene. Deltagerlisten bliver ikke offentliggjort.
Pris for deltagelse:
Det er gratis at deltage i messen/udstillingen
Det koster kr. 50,00 at høre de 4 foredrag (kan betales på dagen).
Er du medlem af Nedsatsyn.dk er foredragene gratis
Ved medlemskab forstås personligt medlemskab, husstandsmedlemskab
og firmamedlemskab (max 10 personer)
Frokost:
Det er muligt at bestille en sandwich og en vand til frokost.
 For medlemmer af Nedsatsyn.dk er det gratis
 Ikkemedlemmer skal betale kr. 50,00 (senest søndag den 14.05.17)
Sådan tilmelder du dig:
 Send en mail til tilmelding@nedsatsyn.dk
 Skriv navn og telefonnummer
 Antal personer
 Medlemsnummer, hvis du er medlem af Nedsatsyn.dk
 Ønsker at høre foredragne
 Deltager du i frokosten
Betaling sker via MobilePay 23366798 eller bankoverførsel på 71711408345
Se hvordan du bliver medlem af Nedsatsyn.dk under punktet ”Bliv medlem”
på www.nedsatsyn.dk.
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RUTEBESKRIVELSE
Sådan finder du vej til Seniorhuset, Toldbodgade 5 fra Odense
Banegård. Gåtid 15-20 min.

Billedtekst: indtegnet rute

1. Når du går ud af toget, skal du gå ud af perronen, i modsatte retning af
opgangen til stationsbygningen.
2. Gå op på byens bro.
3. Når du står på byens bro og kan se mod stationsbygningen, skal du gå til
venstre mod Kottesgade.
4. Følg Kottesgade til Næsbyvej og fortsæt af Næsbyvej.
5. Drej til venstre af Toldbodgade og find Seniorhuset Toldbodgade nr. 5.
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Kontakt
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

Vær med til at gøre Nedsatsyn.dk mere kendt
Kunne du tænke dig at lægge nogle foldere hos lægen, øjenlægen,
biblioteket, sportsklubben osv., så skriv en mail til kontakt@nedsatsyn.dk og
vi sender dig en stak foldere.

