
Fyns Døveforening  
Stiftet den 18. august 1895  

Årsberetning 2020.  

Foreningen v. formand Frank Høyer Hansen. 

2020 har været et meget specielt år med mange udfordringer for foreningen. 

FDs Generalforsamling der måtte udsættes fra marts til september 2020. Tak til alle jer 
medlemmer, der kom til denne længe ventede GF. 


Alle udvalg : Bestyrelsen, aktivitetscentret, kulturudvalget, Fynboen klubben, Whist, Østfyns 
Døveklub og Poker har måtte aflyse eller rykke om på deres arrangementer.

Alle de frivillige indenfor bestyrelsen, udvalget og klubberne har ikke haft det let med at tage 
beslutninger, undersøge regler hvordan de skal forholde sig med arrangementer, antal, afstand 
osv. 


FDs 125 års jubilæumsudvalg havde planlagt reception og fest - dette måtte vi i bestyrelsen med 
tungt hjerte aflyse. Det var absolut ikke en let beslutning.

Festen kunne under alle omstændigheder ikke gennemføres. Receptionen var der delte meninger 
omkring ude hos jer medlemmer, det ved vi godt. Men som bestyrelse er det os, der har ansvaret. 
Og derfor mener vi det var den rette beslutning. 

Heldigvis har FD jubilæumsudvalg (Kim M, Camilla H og Gunhild J) sagt ja til at fortsætte i 2021, 
hvor vi håber rigtigt meget vi kan gennemføre begge arrangementer. Et stort tak til udvalget for al 
den tid de har lagt i planlægningen. 


Vi søger hvert år §18 i kommunerne: Midtfyn, Vestfyn, Nordfyn, Nyborg og Odense. Her har vi 
frivillige, der sidder med dette store arbejde at søge hvert efterår samt afrapporterer hver forår. 

Fyns Døveforening er afhængig af de penge, som vi kan få fra kommunerne, da de går til 
foreningens arrangementer. 

Det er vigtigt for os i foreningen at kunne give gode aktiviteter og øge livskvaliteten for døve på 
Fyn.  

Derudover har vi en indtægt til udlejning, som går til ejendommens vedligeholdelse, hvilket kræver 
man overholder den danske bolig-lov samt udlejningsregler. 

De to områder er uhyre vigtige for foreningens daglige drift og aktivitetsniveau.


Derfor vil FD vil sige stort tak til vores frivillige Malene Melander (vores §18 ansøger) samt Erik 
Søndersø (vores FD´s økonomiske rådgiver). 

I december 2020 fik FD bevilliget 270.000 kroner til foreningsarrangementer, aktivitetscenter, løn til 
medarbejdere og kørestolslift for 2021. Det er virkeligt flot frivilligt arbejde af de to.  


Malene Melander har søgt hos andre fonde til ny kørestolslift, hvor vi har fået bevilget på 125.000 
kr til kørestolslift i både festsalen og forenings kælderen. Tak til Jascha fonden (100.000kr) og 
DDLs støttefond (25.000kr)

Ny kørestolslift til festsalen bliver klar uge 6 2021. 


Og stort tak til vores trofaste samarbejdspartner firmaet Billeshøj Tømrerforretning Henrik 
Ladekjær. Han har hjulpet med mange ting i vores kære ejendom og han kommer ofte med gode 
forslag og ideer. Vi har haft gode møder og samtaler med Henrik omkring husets trivsel og vi 
håber at fortsætte samarbejdet i mange år.  


Som formand vil jeg gerne vise stor respekt til bestyrelsen - vi var 4, der ønskede at stoppe til GF 
2020 marts. Men så meldte myndighederne ud omkring forsamlingsforbud i hele Danmark og vi 
måtte udsætte GF. 

Alle i bestyrelsen valgte at blive frem til 2021 for at gøre tingene nemmere for alle i foreningen. 

 

Det har inspireret mig at følge foreningsarbejdet, selvom jeg startede med at stille op som 
formand med klar udmelding om at jeg ville fokusere på foreningens drift. I har bakket op om 



dette og vi har i samlet flok fået foreningen til at køre samtidig med vi har fornyet huset og 
arbejdsgangene internt i foreningen. Tak til jer i og udenfor bestyrelsen, som har sparret med mig 
omkring det at være formand. 


Og sidst men også meget vigtigt skal der lyde et stort tak til alle jer frivillige i 2020. Der er mange, 
som har hjulpet. Og mange af jer har brugt rigtigt mange timer af jeres fritid. 


Uden jer - ingen forening. 2020 har været et år med usædvanlige udfordringer, der er blevet klaret 
super - takket være alles bidrag i foreningen. 


Ejendommens årsberetning for året 2020. 

På grund af corona har der ikke været så mange begivenheder i Døvehuset. 

Det har givet lidt mere ro til at få “de sidste rum “ færdige. 


Der blev ryddet op: 

• i kælderen, 

• på det lille kontor, 

• museet lokalet

• og det tidligere Pennen rummet. 


Rummene er blevet opfrisket, der er f.eks. opsat et nyt tekøkken og arbejdsbord til computer og 
printer inde på kontoret. Derudover er der også kommet et skrivebord, så vi nu kan have små 
møder derinde. 


Der har været en stor glæde for de interesserede museumsfolk. De har fået tilskud til at købe det 
de har brug for til museet og til indretning af lokalet. 


Ejendomsudvalget har også igangsat undersøgelser og beslutninger omkring bedre adgang for 
kørestolsbrugere ved festsalens trappe samt til adgang til klublokalet i baghaven. Vi ser frem til 
resultater i 2021, så vi alle har adgang til begge lokaler. 


Udlejning af festlokalet har også oplevet aflysninger, hvor Erik og Kim har måtte sidde og holde 
øje med restriktionerne, da det havde en betydning for hvilke fester der kunne gennemføres og 
hvilke der ikke kunne. 

Vi havde 22 udlejningsaftaler - 10 af dem blev aflyst (2 dog udsat med ny dato i 2021). 


Erik har nu overladt hans mangeårige opgave som udlejningsansvarlig til Kim her i 2020. Vi vil 
gerne her benytte muligheden for at igen sige tak for det store arbejde. Erik fik en fin whisky af 
foreningen ved GF sep. 2020. 


FD og Ejendom vil gerne sige stor tak til Ella Nielsen, da hun har givet nye fine gardiner i gave til 
festsalen i forbindelse med FD’s 125 års jubilæum.


I slutning af året opsagde vores vicevært - vi i ejendommen og bestyrelsen vil gerne sige tak til 
vicevært Anders Dyrhøj og hans samarbejde samt indsats i 3 år.


Ejendomsleder og vedligeholdelsesleder vil her til sidst sige stor tak til ALLE frivillige, der har 
hjulpet til med fornyelser i kælderlokalerne. Og især til Grethe Søndersø for at koordinere 
rengøringen i Døvehuset. Tak for et godt samarbejde i året 2020 trods Corvid-19.


Jan Elmer Pedersen                Kim Melander


Ejendomsleder                       Vedligeholdsleder




Årsberetning fra Kulturudvalget af Karin Skorstengaard 

Et meget anderledes år: 
Vi kan roligt sige, at år 2020 blev et år med mange ændringer og aflysninger. 

Dette vil også præge denne årsberetning


Vi havde nogle nogle spændende foredrag, men vi havde desværre også mange aflysninger. Vi 
lavede nogle arrangementer med socialt samvær - på afstand. Der blev ikke nogen udflugt eller 
fest i år. Det har virkelig været et mærkeligt år, når vi ser på vores sædvanlige aktiviteter, der er 
blevet ændret. 


Vi vil gerne generelt sige tak for de mange medlemmer, der er kommet til foreningens 
arrangementer - og til de mange medlemmer, som har bidraget med godt humør og en hjælpende 
hånd på trods af Corona virus – covid-19. Det skal I alle have tak for - og især tak til dig som har 
givet en hånd som frivillig.  


Du kan her nedenunder læse om de forskellige arrangementer og hvor mange der kom. 


Den 16. januar 2020 var der kun få tilmeldt 7 personer til Døvefilm, derfor var vi nødt til at aflyse 
og udsætte til en anden dag.


Den 6. februar var vi til spilleaften for at lære et nyt spil ”Partner”, der er vældig populært pt. Vi 
var ca. 11 personer til at spille. Der kom også 4 medlemmer fra FTSF. Derudover kom 2-3 
personer og 2 børn, som snakkede sammen og hyggede sig.


De forskellige arrangementer som er blevet aflyst eller udskudt pga. nedlukningen i Fyns 
Døveforeningen eller pga. den lave antal i forsamlingsforbuddet: 


• DDL oplæg om projektet skulle have været den 2. april, der blev udskudt til 8. okt. 

• Vinsmagning og tapas den 24. april udskydes til år 2021. 

• ”Orienteringspost for familie” den 17. maj udskydes til år 2021

• ”Filmaften i samarbejde med præsten” den 4. juni udskydes til år 2021

• og ”Partners turnering” den 13. juni udskydes til år 2021.  


Vi arrangerede spontant en hygge aften med bål fredag den 29. maj i FD´s have, hvor deltagerne 
tog eget tæppe, stol, søde sager/chips m.m. 

Der kom 7 deltagere. En af deltagerne sagde, at det var en meget hyggelig aften og gerne vil 
deltage igen en anden dag sammen med flere deltagere.


Vibeke Borup skrev:

”Vedr. hyggeaften på FD`s terrasse


Midt i corona nedlukningen tilbød Fyns Døveforening et arrangement om aftenen fra kl.19.00 på 
FD`s terrasse med hygge og bål. Vi måtte kun være højst 10 personer pga. forsamlingsforbuddet. 


Vi skulle have stol, drikkevarer, tæpper mm med. Og vi skulle også huske sprit og holde afstand. 

Jeg medbragte en flaske rosevin, og havde også tæppe med + varmt tøj med mig.

Vi var i alt 7 personer (inkl. mig), og vi sad i rundkreds på vores stole med tæpper rundt om 
benene. I midten var der tændt et bål i den store smedejernsgryde.

Stemningen var rigtig god, vejret var perfekt, selvom det blev lidt køligt efterhånden. Bålet 
varmede meget fint. Og vi fik snakket rigtigt meget sammen om alt muligt. Vi lærte hinanden 
bedre at kende – i hvert fald for mig.

Og det blev mørkere og mørkere – og jeg gik op til min lejlighed kl. ca. 22.30. Det var en rigtig 
hyggelig aften – og jeg synes, at den slags arrangement bør ske noget oftere. 




Det er en dejlig stor terrasse, Døveforeningen har, og som vi kan bruge så ofte vi vil. Så derfor 
opfordrer jeg: Brug terrassen noget oftere – fint med spontane arrangementer – også med få 
mennesker, som vi var den aften.

Bedste hilsner fra

Vibeke”


Ren natur i Odense kommune lørdag d. 20. Juni 2020 var 7 medlemmer af Fyns Døveforening 
samlet i forbindelse med affaldssamling for Ren Natur. 

Fyns døveforening havde vundet retten til en rute i Odense by, hvor man kunne samle affald og 
tjene 3000 kr. til Fyns Døveforening. 

Vi startede med at samles ved Mc Donald ved Tarupcenteret kl 9.45. Inden vi gik i gang med 
ruten, kunne vi komme ind på Mc Donalds og få kaffe eller en varm kakao. 


Vi havde en god rute på 5 km og heldigvis havde vi vejret med os. 

Vi delte os op i 3 og 4 personer i hver vejside og havde godt styr på poserne og grebene. Nogle 
kom endda forbi og hilste på os og sagde, at hvor var det godt vi gjorde det og så var der biler 
der dyttede af os, hvilke betød at borgene var glade for, at vi var der. 


Turen gik ved veje og skove, der var mest affald ved vejene. 

Mindst var det i Ålykkeskoven, som så ret pænt ud. Men knap så pænt, da nogle af os fandt 
snusdåser, makeup og kondomer i bestemte områder. Så var det jo godt vi kom forbi og tog 
skraldet for dem, der ikke selv gad smide det ordentligt ud. 

Turen tog 5 hyggelige timer, som vi tog stille og roligt. Der var også højt humør på ruten og jeg er 
sikker på, at der er flere, som gerne gør en gentagelse næste år. 


Det var Birgitte, der havde arrangeret det hele, hvor hun havde gule veste, gribetang, handsker 
med fra kommunen. Hun havde endda mad og drikkelse med til os til vores pause i skoven. En 
stor ros til hende.

Skrevet af Klaus 

FD´s reception og 125 års jubilæum i august blev desværre aflyst, mange er meget skuffet og 
ærgerlige over, at vi ikke kunne gennemføre de to arrangementer. 


27. august workshop om kulturfrivillige er udsat pga. vi synes, at vi kunne have flere deltagere.


Frank Jensen holdte foredrag om ”Min far var hemmelig spion” torsdag den 3. Sept. Der kom 
25 deltagere, og Frank arbejdede selv som Politiets Efterretningstjeneste, nu er han pensioneret. 
Frank har skrevet forskellige bøger - bl.a. også ”Min far var hemmelig spion”. 

Franks far var spion før, under og efter 2. verdenskrig, men han fortalte meget lidt om dette til 
Frank i hans barndom. Da faren døde, fandt Frank ud af meget mere bagefter. Alle deltagere var 
stille og koncentreret for at se på tegnsprogstolken hvad Frank fortalte.


Kulturudvalget har også haft Emil T. Andersen til at holde foredrag “Mit liv som adopteret” 
torsdag den 1. oktober. 

Vi fik en rigtig god aften. Ca. 23 deltagere deltog denne aften og de syntes, at det er værd til at 
komme. Hold nu op de havde en masse spørgsmål - vist en aften med de fleste spørgsmål 
nogensinde.


Den 8. okt kl. ca. 18.15 var der et oplæg om Bryd Isolation og Besøgstjenesten fra DDL. 
Aktivitetscenteret havde i forvejen fællesspisning kl. 17, så vi valgte at placere oplægget i håb om 
at deltagerne fra aktivitetscenteret også ville blive sammen med de øvrige der ankom direkte til 
oplægget af Serhat og Josephine fra DDL.  

De fortalte også lidt om DNTM. 17 deltagere kom til denne aften.


Banko søndag den 1. nov. blev desværre aflyst pga. covid-19, da der kom en voldsom stigning 
og der var få tilmeldte. Igen var der nogen, der var skuffet over, da dette arrangement er årets 
mest populære arrangement i foreningen.


Mortens aften lørdag den 7. nov blev aflyst af samme årsag.




Juledekorationer med fælles spisning den 19. nov. fra kl.17.00 til ca. 20 tiden. Lene vejledte og 
hjalp deltagere til at lave dekorationer. Det var en hyggelig aften, selv om der kun kom 11 
deltagere.


Juletræsfest med gudstjeneste den 5. dec. kom der 12 børn og 19 voksne. Nogle havde været 
til gudstjenesten forinden. Døvepræsten kom i Døvehuset og fortalte en historie om jul. Og 
pludselig kom en julemand med ansigtsvisir på. Han gik rundt og gav en godte-pose til hver af 
børnene. 

Dans om juletræet blev ikke til noget i år. Men vi havde nissefigurer og gran på bordene, så der 
var stadig julestemning. 

Derefter kom drillenissen Oscar Jul Nissen og underholdte både børn og voksne. På trods af den 
kedelige situation med Covid-19 havde vi en rigtigt hyggelig dag.


Tusinde tak til dig, som gav en hjælpende hånd: 
Jeg vil TAKKE jer alle i kulturudvalget og derudover alle de ekstra frivillige, der har hjulpet til ved 
kulturarrangementerne i 2020 - også selv om mange blev aflyst. 


Og derudover også takke jer i medieudvalget for at hjælpe med at skrive indlæg om 
kulturarrangementerne på Fyns Døveforenings hjemmeside, kreere nyhedsbreve og sidst men 
ikke mindst lave opslag på Facebook. 

Jeg og kulturudvalget kan ikke klare det uden JER - vi er virkelige glade for at have jer frivillige 
med til at hjælpe os.


Jeg håber, at vi forsætter samarbejdet med mange frivillige - og siger gerne ja tak til flere frivillige i 
år 2021. Både stort som småt - lige fra kaffebrygning til fede ideer til spændende arrangementer. 


Uden jer - ingen forening. 


Årsberetning aktivitetscenter 2020 - skrevet af Malene Melander 

Som alle årsberetninger - så er denne også præget af Corona ;-) 


Dog har vi været meget opmærksomme på at have åbent, når vi godt måtte have åbent. 

Da aktivitetscentret er et uhyre vigtigt tilbud for døve på Fyn, hvor vi sikrer der er et sted at 
komme, når døve trænger til at komme ud og møde andre tegnsprogstolkene. 


Aktivitetscenter havde jo kæmpe succes i 2019 med at have åbent hver 14. dag + tilbyde 
fællesspisning og derfor havde vi også store ambitioner for 2020. 


Tidligt i 2020 kunne vi godt mærke det nok ikke helt blev sådan, som vi havde forestillet os, da 
Danmark også blev ramt af corona-pandemien.


Fællesspisning og Aktivitetscenter blev aflyst fra marts og frem til medio juni. Vi nåede lige at få en 
fællesspisning i januar, hvor vi fik lækker mad lavet fra bunden af frivillige kokke, Lene og Pav.

Vi kunne så lige have åbent igen d. 18. juni, hvor folk fik mulighed for at at mødes igen - inden en 
lang sommerferie. 


Efter sommerferien holdt aktivitetscenter fortsat åbent - vi mærkede nu mærkbar færre deltagere, 
da folk er usikre, hvilket er forståeligt nok. 


Hele halvåret efter sommerferien har vi haft åbent -og fællesspisning har vi også haft et par 
stykker af i det tidlige efterår. Stort tak til alle jer, der har hjulpet til (vi bestilte mad udefra i august 
og september) - og især tak til oktober måneds kokke, Lene og Feliksa, som lavede lækker mad 
fra bunden i oktober. 


November og december fællesspisning aflyste vi, men holdte fast i aktivitetscenter dagene, vi 
rykkede dog tiderne til kl 11 istedet for kl 13 på de dage, hvor der skulle have været 
fællesspisning. 




Den sidste dato i år 2020 - d. 17.12 måtte vi aflyse, da Odense blev en af de byer, der skulle følge 
skarpere restriktioner.


Vi har haft mange forskellige aktiviteter i løbet af året.  
• Der er blevet lært at spille nye spil

• Netcafe der har hjulpet med tekniske drillerier på mobilen eller computeren

• Der har været flere kreative værksteder i løbet af året, hvor Lene G. har delt sine kreative evner

• Der har været besøg af døv kostvejleder Nana

• Hans Oluf der kom og spillede Omvendt banko

• Vi har spillet Kahoot - og lært at spille fra vores mobiltelefoner

• Vi har været på tur til Tidens Samling

• Vi har malet på sten - og fik samtidig besøg af en, der filmede til Ildsjæleprisen nomineringen


Vi blev nomineret til Odense Kommunes Ildsjælepris 2020 pga. aktivitetscenterets tilbud. 
Normalt er der så gallafest, hvor vinderen bliver kåret 

I år blev det så en corona udgave, hvor kun en fra hver forening måtte komme til kåringen. 

Og sørme så vandt Fyns Døveforening en delt førsteplads. Og fik 12.500 kroner og en meget flot 
statue. 


Det er vi meget stolte af - det skulderklap gør at vi er klar til 2021, hvor vi håber corona-smitten 
flader ud og vi igen kan skabe fede aktivitetstilbud for døve med mange flere deltagere. 


Fra mig som aktivitetsleder skal der lyde et kæmpe tak til aktivitetscenter teamet:  
Lene, Grethe, Vibeke og Bente. Uden jer, ingen aktivitetscenter. Det er jer, som sørger for at 
deltagerne hygger sig og I sørger for de praktiske ting. Stort tak!   

Vi håber på, at der er andre, der har lyst til at være frivillige sammen med teamet i 2021, så vi 
løbende holder fast i gejsten, motivationen og ideerne til aktivitetscenteret.


Årsberetning for Seniorklubben Fynboerne – 2020 

År 2020 har været et vanskeligt år for Seniorklubben på grund af Covid-19. Flere arrangementer 
blev aflyst, fordi regeringen lukkede ned, så Seniorklubben ikke kunne mødes. Jeg vil derfor kun 
gennemgå de arrangementer, som blev gennemført i 2020 – forår og efterår. Nogle af de aflyste 
arrangementer i foråret blev flyttet til efteråret 2020.


OBS: Det er vigtigt at tilføje, at vi har kunnet gennemføre nogle af programmerne på et tidspunkt, 
hvor regeringen havde sat forsamlingsforbuddet til kun 10 personer. Det er fordi socialministeriet 
og kulturministeriet havde undtaget både handicapgrupper, de sårbare og udsatte grupper, som 
gerne måtte være op til 50 personer.

Vi har i 2020 mistet to medlemmer: Berger, som døde i juli og Solveig Sonne døde i december. 


Forårsprogram 2020 
Januar: 
Den 7. januar: Frit samvær – godt nytår – 43 deltagere


Den 21. januar: Foredraget om butikstyveri blev aflyst samme dag – og flyttes til senere på året. 
32 deltagere – hvor vi så havde frit samvær i stedet for.


Februar måned:  
Den 4. februar: Foredrag af Kurt Leth – ”Kaffe Kurt” som fortalte om de oplevelser, han har haft 
ved at interviewe forskellige kendte personer. Deltagere: 40


Den 18. februar: Årsmødet blev afholdt, og hele bestyrelsen blev genvalgt: Formand: Folmer L. 
Pedersen, kasserer: Leo Bank Petersen, Grethe Søndersø og Vibeke Borup som 
bestyrelsesmedlemmer. 37 deltagere.




Marts måned:  
Rune fra Odense kommune fortalte om den kommende letbane – om hvor langt er byggeriet nået. 
Der kom ret mange spørgsmål om byggeriet, som vi fik løbende svar på. Antal deltagere: ?.


Foredraget af Lars Knudsen, DDL blev udsat til senere pga Covid-19.


Program Mødet den 31.3 blev også aflyst pga af Covid-19 


April måned: 
Stolegymnastik blev aflyst pga Covid-19


Den 28. april: Banko – Aflyst pga Covid-19


Maj måned: 
Fremvisning af dame kollektion blev udsat til oktober måned pga. Covid-19


Juni måned: 
Sommerafslutning – frokost hos restaurant ”Skovbakken” i Odense C.  24. deltagere


Efterårsprogram 2020: 
August: 
Vi mødtes igen den 4. august. Frit samvær – og velkommen til en ny sæson. 

Antal deltagere: 24.


Den 18. august: Fyns Døveforenings 125års jubilæum, hvor seniorerne deltog. 28 deltagere fra 
Seniorklubben. FD havde aflyst receptionen pga corona, men Seniorklubben mødte op og fejrede 
FD med et glas vin og lagkage.


September: 
Den 1. september havde vi udflugt til den meget imponerende store Kongsdal Have og middag på 
Mørkenborg Kro. En rigtig god dag i strålende solskin. 28 deltagere. 


Den 15. september: Programmører (som var blevet flyttet fra foråret). 39 deltagere


Den 29. september: Foredrag af Lars Knudsen om tolkeproblemer – og om hvordan de kan løses. 
34 deltagere. En rigtig god dag med mange spørgsmål.


Oktober: 
Den 13. oktober: Jeanette Christensen fra Damernes Magasin kom med sin dame kollektion – 
også for mænd. En sjov og anderledes eftermiddag. 33 deltagere.


Den 23. oktober: 40 års jubilæumsfest – blev afholdt hos Møllekroen. En rigtig god fest med god 
mad og stemning.  42 deltagere.


Den 27. oktober: ”Rødtop” Jørgen Nielsen holdt foredrag om sit liv. Et rigtigt godt foredrag. 32 
deltagere.


November:  
Den 10. november – foredrag af butiksdetektiv blev aflyst pga Covid-19 samme dag.  Vi havde så 
frit samvær – 29 deltagere.


Den 24. november: Banko og socialt samvær. Vi mindedes også vores medlem Berger, som døde 
i juli måned. Berger har doneret et par af vores udflugter. 39 deltagere.


December: 

Den 8. december: Julefrokost, som blev afholdt i Døvehuset – med juleplatter og med corona 
venlig servering. 42 deltagere.




Årsberetning poker udvalg 

Vi brugte døvehusets klublokale, hvor vi spillede poker 2 gange i foråret 2019. 

Der kunne vi fylde 3 pokerborde 2x i træk, hvilket viser poker er en stor succes. Der kommer  flere 
og flere spille-interesserede.


Den 1. runde kom 19 spiller og 2. runde 18 spiller. Efter planen skulle vi have nr. 3 runde for at 
komme frem til vinder resultat


Vi delte op i 3 grupper: dvs. 1 div, 2 div. og 3 div. og så spille på finalerunde nr. 4  


Og så uddele præmie til  1,2 og 3 plads i hver gruppe 1 div, 2 div og 3 div. 


Vi er samlet 22 medlemmer, som spillede i forår 4. runde, men så kom Corona i marts og lukkede 
Danmark ned, så vi måtte aflyse at spiller poker. 


Vi har forsøgt at gennemføre poker turnering efter sommer, selv om der stadig var Corona - bare 
følge de restriktioner der er. 


Poker bestyrelsen har spurgt medlemmer om de vil gennemføre. De fleste medlemmer vil 
gennemføre poker turnering - vi sørgede for at indkøbe håndsprit, bomuld handsker og 
arrangerede d. 22 okt. En ny spiller tilmeldte sig og ville gerne være med, så vi kom op på 23 
medlemmer 


Men poker udvalget blev usikre på om det var forsvarligt at gennemføre d. 22. oktober, da tallene 
begyndte at stige lidt. Vi tog så den beslutning at aflyse og udsætte det hele til 2021. Alle tilmeldte 
fik besked. 


Vi håber, at det bliver bedre i 2021. Vi har haft det rigtig godt med socialt samvær og hyggeligt og 
god stemning, når vi spiller poker. 


Midt under poker har vi ca. halv time pause og kan købe kage, kaffe og vand. Nogle er gode til 
hjælpe hinanden og oprydder efter poker. 


Kim Melander har besluttet at stoppe i poker bestyrelsen, da han har andre opgaver at se til. Vi 
ønsker Kim Melander stort tak for samarbejdet med os og finde nogle ideer til poker turnering.


MVH

Mikael Hansen og Benny Gravesen


Østfyns Døveklubs årsberetning 2020.  

8. Januar 2020  
Vi startede den nye år med pakkefest og ganske uventet kom 25 deltagere. 

Enkelte havde nytårshat på, som var festlig og alle skulle komme med en lille pakke,  som blev 
lagt på bordene. 

Ærgerligt at nogle havde glemt at medbringe en pakke. 


Så gik pakke festen i gang og det gik ud på at få en sekser i terningkast. Fik man en sekser, måtte 
man tage en pakke osv indtil bordet er tømt og derefter indstilles æggeuret et bestemt antal 
minutter, som vi ikke kender. Og vi fortsætter med terningkast og ”stjæler” hinandens pakke indtil 
æggeuret ringer,  så stopper vi. 

Man beholder de pakker man har ”stjålet”/ vundet. 


Det var en sjov og underholdende spil. 


Jørgen optog video af aftenens forløb, som vil blive fremvist en dag. 




Østfyns Døveklubs årsmøde onsdag d. 5. februar 2020 på ”Landmanden”  
Vi var 25 medlemmer til stede og Jørgen Majgaard blev valgt som dirigent og Lis Danekilde som 
referent. 


Ida blev genvalgt som leder. 

Ellen blev genvalgt som kasserer – Rie kunne tænke sig at lære det. Palle genvalgt som 
bestyrelsesmedlem. 

1. suppleant blev Ingelise genvalgt. 

2. suppleant blev Rie nyvalgt. 

Jørgen Majgaard blev genvalgt som revisor. 


Onsdag d. 4. marts 2020  
Aftenen bød på lidt af hvert og der kom desværre kun 16, resten gik glip af en  hyggelig aften. 

Vi startede med en lille underholdning og blev delt op i 3 hold med 5 hver. Ida havde kort med 
tallene 1, 2 og 3. Når hun trak den ene kort op, skulle hver hold gætte hvilket tal. Det blev hold 3 
som vandt og fik hver et stykke chokolade. 


Derefter fremviste Jørgen billeder og video fra Østfyns Døveklubs arrangementer gennem tiderne, 
så vi fik genopfrisket de dejlige minder. 


Inden vi fik kaffe fortalte Jørgen om sin pudsige oplevelse. Det var i forbindelse med 

gudstjeneste i Børkop, hvor der var stormvejr og regnen piskede ned, da tabte han sit ørehænger 
på parkeringspladsen. 

Det var håbløst at finde den..... men for at gøre det kort, fandt graveren den og  Jørgen fik den 
tilsendt med posten. Ørehængeren havde ikke taget skade og  fungerede fint, så var Jørgen glad 
igen. 


April 2020  
Ingen arrangement pga Corona – forsamlingsforbud. 


2. september 2020  
Det var første mødedag siden marts pga. corona og sommerlukning. Aftenen bød på fri samvær 
og der kom 13, desværre ikke mange måske pga corona. 

Klubben gav gratis kaffe og kage, som trøst for corona. 

Ida meddelte, arrangementet d. 9. maj på Nyborg Destilleri, som blev aflyst pga  corona 
restriktioner, at Destilleriet måtte lukke, og nu åbnet igen. Det bliver så afholdt lørdag d. 19. 
september kl. 12.00, som vi kan glæde os til. 


Lørdag d. 19. september 2020  
Besøg på Nyborg Destilleri, som blev aflyst i maj pga Corona restriktioner. 


Så endelig oprandt dagen, hvor vi havde mulighed for at besøge stedet. Vi var 19 personer. 

Der var tolk til rundvisning, hvor vi fik fortalt, hvordan de fremstillede Whisky/Rom, hvornår de 
startede osv.  

Bygningen bliver kaldt ”REMISEN”, fordi den var tidligere DSB Remise, hvor lokomotiver blev 
efterset og repareret. 

Dvs bygningen er autentisk – rustik med højt til loftet. 

Der var udstillet gammel lokomotiv med vogne, hvor der var stablet store trætønder  – rummet 
duftede af spiritus. 

Efterfølgende fik vi specielle stykker smørrebrød, lille smagsprøve af Whisky eller  Rom og så 
kaffe med lille kage. 

Butikken var åben og nogle af os købte Whisky/Rom med hjem. 

En dejlig dag, hvor solen skinnede. 


7. oktober 2020  
18 personer deltog den aften med et pænt antal på trods af Corona. 

Foredrag af Asger Bergmann om Dronning Ingrid.

Programmet blev fastlagt for længe siden, så vi glædede os til at få besøg af Asger Bergmann. 

Asger ved en masse om den kongelige familie. Denne gang ville han fortælle specielt mest om 
Dronning Ingrid, som var svenskfødt og gift med dengang  kronprins Frederik. 




Dronning Ingrid var meget afholdt, især hendes svigerfar Kong Christian IX kunne ikke stå for 
hende og mange andre ting blev der fortalt. 

Et meget interessant foredrag. 

Palle fyldte 50 år den dag og gav øl/vand, brunsviger og en lille dram, så der blev ”fest”. 


Ingen arrangementer november og december pga nye Corona restriktioner. 

Whist årsberetning 2020 af Benny Pedersen. 

Året har ikke været, hvad vi har håbet på pga. Coronavirussen. 


Vi nåede kun at spille 8 gange whist i 2020. Normalt spiller vi ca 18 gange i alt om året. Det har vi 
desværre ikke kunne gøre i 2020.


Og klubben har besluttet, at der ikke bliver Whist klubmester i 2020. 

Vi har måtte aflyse både Julehygge og Trekant turnering i KBH.  


Ja, årsberetningen blev kort i år - lad os håbe 2021 byder på mere spil og samvær. 

Vi håber på et bedre år 2021. 


Mvh Whist udvalget



