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Årsmøde 2020 
 Tema: Svagsynet gennem hele livet 

 

Lørdag d. 29. februar og søndag d. 1. marts 2020 

Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia 

 

Efter den store succes fra det sidste årsmøde afholdes Årsmødet 2020 igen på Fuglsangcentret. Det 
4-stjernede kursuscenter er ejet af Dansk Blindesamfund og særligt indrettet til blinde og stærkt 
svagsynede.  

Temaet er ”Svagsynet gennem hele livet” og oplæggene berører svagsynethed gennem alle livets 
faser både som patient og som fagperson.  

Om lørdagen er der middag i mørke. Dette er ikke obligatorisk. Du har mulighed for at se mens du 
spiser på hotellets restaurant.  

Om søndagen er der plads til dit bidrag under tips og tricks, hvis du har noget, du gerne vil dele med 
os andre. Du skal blot give bestyrelsen besked så hurtigt som 
muligt.  

 

 

 

 

Det detaljerede program samt praktiske oplysninger 
følger på næste side. 

Den internationalt anerkendte optometrist Peter Derksen fra 

Holland vil over to sessioner fortælle os om svagsynshjælpemidler 

til de forskellige stadier i livet og en update på bioptics til bilkørsel.  

Blogger Miss Blindspot vil fortælle om sit liv som mor med 

svagsyn til en søn med svagsyn og de udfordringer det giver 
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Program  
Lørdag  

14:30-15:00 Registrering + kaffe  

15:00-15:05 Velkomst  

15:05-16:00 ”Low vision aids for the different times of life ” ved optometrist, Peter Derksen, FAAO, Holland 

16:00-16:15 Pause 

16:15-17:00 ”Forældreskab med synsnedsættelse eller blindhed” ved Gitte Brink, familiekonsulent, IBOS, Hellerup 

17:00-17:15 Pause  

17:15-18:00 ”Miss Blindspot”   

18:00-18:30 Pause  

18:30-20:30 Middag i Mørket (ikke obligatorisk) 

20:30- Generalforsamling  

Efter generalforsamlingen: Hyggeligt samvær med kollegaer  

Søndag  

07:00-9:00 Morgenmad + udtjekning af hotel 

09:00-9:45 ”Bioptic driving update” ved optometrist, Peter Derksen, FAAO, Holland 

09:45-10:15 Pause – Rundvisning på værkstederne i Fuglsangcentret 

10:15-11:15 ”Sidste nyt om AMD. Del 1” ved Torben Lykke Sørensen, klinisk professor, Universitetshospital 

Roskilde. 

11:15-11:30 Pause  

11:30-12:15 ”Sidste nyt om AMD. Del 2” ved Torben Lykke Sørensen, klinisk professor, Universitetshospital 

Roskilde. 

12:15-13:00 Vidensdeling: Cases, tips og tricks 

13.00-13.05 Afrunding og ”Sandwich to go” 

Priser Begge dage + overnatning i 
enkeltværelse + måltider 

Kun lørdag d. 29. februar 
+ måltider 

Kun søndag d. 1. marts 
+ måltider 

Medlemmer 1995 kr. 950 kr. 850 kr. 

Ikke medlemmer 2595 kr.  1250 kr.  1050 kr. 

 

Tilmelding  
Til: info@svagsynsforeningen.dk  

Indbetaling til Spar Nord bank: Reg. 9077, kontonr. 1380331930.  

Husk at påføre indbetalingen dit fulde NAVN (ikke kun butik). 

 

Tilmeldingsfrist fredag d. 10. februar 2020. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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