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Underafdeling af Fyns Døveforening 

Foråret og påsken nærmer sig,  

”Fynboerne”  

ønske medlemmerne en god påske. 

 

Næste udgave kommer igen midt i april. 

Meddelelse fra Jørgen  Majgaard 

D
et 

 

Program 2017 
 

Onsdag d. 5- april kl. 19 

1.  

Påskehygge 

Tirsdag d. 14. 

marts kl. 13.00 

Ældresagen. 

Besøg af en re-

præsentant fra 

ældresagen. Der 

er bestilt tolk.  

Ansvarlig:  

Vera Danielsen 

Set og sket 

28. marts: 
Pakkefest eller 

auktion  
 

Ansvarlig: 

Ingelise Mad-

sen og Jean 

Protin. 

11. april: Anja 

Protin fortæller 

om sin rejse til 

Nordkorea  
 

Ansvarlig: Hanne 

Hvidtfeldt. 

Tirsdag d. 28. februar 

havde vi besøg af Ka-

trine Eskelund fra 

DDL. 

 

Katrine fortalte om, hvad 

Besøgstjenesten står for 

og hvordan det går 

indenfor døve regi. 

Desværre er vores be-

søgsleder på Fyn Vera 

Danielsen stoppet, så 

indtil videre kan Katrine 

kontaktes, hvis man ger-

ne vil være besøgsven. 

Katrine fortalte, hvordan 

man kan blive besøgsven 

og hvordan man skal for-

holde sig overfor besøgs-

modtager. 

Der kom mange spørgs-

mål. På Fyn har vi kun 

pt. 2 besøgsvenner/- og 

modtager. 

Skulle nogen have behov 

for en besøgsven, kan 

man henvende sig til Ka-

trine, det samme gælder 

også, hvis man gerne vil 

være besøgsven. 

Tovholdere vil sikkert 

være behjælpelig med at 

formidle kontakt til Ka-

”Skal det være os to?” 

En - to - - - - 
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Til Fyns Døveforening, seniorklubben  

”Fynboerne” og Whistklubben, vil jeg 

sige tusind tak for opmærksomhed på 

min 70 års fødselsdag. 

Med venlig hilsen Ulla Hansen 

 

 

Til Fyns Døveforening.  

Tak for opmærksomhed på min 75 års 

fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Viggo Ørsted  

 

 

Til Fyns Døveforening og  

seniorklubben  ”Fynboerne” 

Tusind tak for opmærksomhed på min 

70 års fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Hanne Kjærnulf 
 

Side 2 
Taksigelse 

Onsdag d. 1. marts blev en særlig 

aften, da Østfyns Døveklub har 

købt en projektor. Denne skulle 

indvies med  klip af røde bånd, 

som Ida udførte. Lidt kongelig 

har man lov til at være. 
 

  Østfyn Døveklub har modtaget tilskud fra Fyns Døve-

forening på kr. 3000,00, som var øremærket til en pro-

jektor. Projektoren kostede kr. 4000,00.  

Det skulle selvfølgelig afprøves den aften, så der blev  

vist med billeder og video fra Østfyns arrangementer  

gennem de sidste 10 år. 

Fest for frivillige 

Fredag den 10. marts gav Fyns Døveforening en festmiddag for frivillige, som på en eller an-

den måde har været med til at udføre arbejde til gavn for foreningen. 

Maden kom udefra, som blev serviceret af Lene Nygaard Nielsen med hjælp af Lene’s søn og 

svigerdatter.  

Aftenen forløb hyggeligt med god mad og drikke, og af det våde vare var der rigeligt af. 


