
Årsberetninger 2017. 
 

Formandens årsberetning.  
 
2017 har været et udfordrende og spændende år for Fyns Døveforening.  
Ved den Ekstra Ordinære Generalforsamling stillede jeg op som formand for Fyns 
Døveforening. Jeg vil gerne benytte muligheden her for at sige stort tak for jeres 
tillid, da I stemte for mig som formand.  
 
Jeg har som formand fokuseret på at foreningen skulle have  
*Spændende arrangementer til glæde for jer medlemmer 
*Styrke nyhedskanalerne, fået oprettet g-mailadresser som kan gå i arv i bestyrelsen 
og kan bruges til kalendersystem for at undgå sammenstød af arrangementer og 
udlejning.  
*Sikre at vores dejlige 80-årige hus har det godt, så vi kan have glæde af hende i 
mange år endnu.  
*Udlejning af festlokale, så vores økonomi kan blive endnu bedre.  
* Nyt regnskabssystem, som er MEGET bedre end det system vi har brugt i mange 
år. Det skulle vi have gjort for længst.  
*Og sidst men ikke mindst har vi fået ændret lidt på strukturen for at forbedre 
foreningens arbejde og de frivilliges arbejdsopgaver.  
Og bedre overblik kalender system til kultur og festsalen udlejning, for at undgå 
sammenstød på samme dag.  
 
Jeg vil gå lidt mere i dybden med hver punkt her:  
 

- Kultur arrangementerne har været et kæmpe succes i 2017. Vi har set rigtig 
mange af jer medlemmer - og fået ny tilgang af medlemmer. Stort skulderklap 
til kulturleder, Karin S. og hendes udvalg og de frivillige hænder.  

 
- Medie udvalg har brugt rigtigt meget af deres frivillige tid på at sikre at skrive 

nyheder, informationer, arrangement-beskrivelser inde på hjemmesiden. 
Derudover har de også skrevet nyhedsbreve næsten hver uge og lavet opslag 
på Facebook.  
Samt oprettet en ny Facebookside: Festlokale Fyns Døveforening.  
(I må meget gerne gå ind og like den side, så flere kan se at man kan leje 
festlokalet. ) 
Siden har til formål at informere om udlejning af festlokale.  
Medieudvalget har i 2107 haft mange overvejelser omkring, hvad der skal 
være med som information på hjemmeside eller om det kun sendes ud på 
nyhedsbrev. De har nu fået lavet deres struktur. Medlemmer har kunne sende 



materiale ind til medieudvalget, hvis de ønsker information ud til medlemmer. 
Stort tak til Camilla H og Malene M for jeres tid og lyst til at løfte 
informationsniveauet fra foreningen og ud til medlemmerne.  
 

- Ejendommen, Huset har løbende i 2017 været igennem forbedringer og fået 
en kærlig hånd. Der er bl.a udskiftet kloak, foregået flere reparationer 
forskellige steder i huset, indkøbt nyt inventar m.m. Stor skulderklap til vores 
vedligeholdelsesleder Thomas Knudsen. Han har gjort huset kønnere at se på 
samt brugt tid på udlejning.  

Derudover har vi fået ny vicevært Anders og Therese. De er kommet 
godt igang med at passe vores huset og er en rigtig god hjælp.  

Sidst men ikke mindst har vi vores meget aktive Erik Søndersø som er 
ejendomsleder. Erik sidder hjemme på sit kontor og sikrer at pengene passer 
og tjekker at alt er i orden ved huset.  

  
- Jeg besøgte Østfyn Døveklub. Først jeg vil sige til Ida, tak for indbydelsen og 

det var en stor fornøjelse at hilse på de østfynske medlemmer. Nogle var nye 
ansigter for mig, så det var rigtigt rart at få hilst på dem.  

 
- Anne Marie Sivgaard fortsatte for Handicapråd og DH. Vi er rigtige glade for 

hun gerne ville fortsætte på posten i 2017 og vi håber hun vil fortsætte flere år 
frem.  

 
- Paragraf 18. Malene Melander, Karin Skorstensgård, Grethe Søndersø og 

jeg deltog til informationsaften for Odense kommune, hvor de gennemgik 
hvordan man ansøger og hvad paragraf 18 dækker til foreningerne.  
Vi fik i 2017 tilskud på ca. 60.000 kr fra Odense kommune. Det var meget 
positivt, da vi så kunne planlægge spændende arrangementer i 2017. Tak til 
Grethe og Erik Søndersø, som har brugt deres tid på at udfylde ansøgninger 
og lære videre til os andre. 

 
Og så skal der naturligvis endnu engang ønskes tillykke med den runde fødselsdag 
vi havde i 2017.  
 
Som formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer har det været udfordrende at finde 
balancen og samtidig gøre alle i foreningen så tilfredse som muligt. Det er ikke altid 
let at få det til at lykkes. Men nu hvor jeg ser tilbage på året, så synes jeg 
bestyrelsen har gjort det virkelig godt i 2017.  
 
Og alle jer som har givet en hjælpende hånd fortjener også en skulderklap herfra. Jo 
flere der hjælper, jo flere der kommer med positive ideer og løsninger - jo sjovere er 
det for bestyrelsen at bruge deres fritid på at få foreningen til at køre.  



Når vi husker at bakke op om de frivilliges arbejde, uanset om det er bestyrelsen 
eller de frivillige udvalg - så har de lyst til at fortsætte.  
Så vi alle har et hus at være i og har spændende arrangementer at komme til.  
Derudover også tak til alle jer medlemmer, der kommer til arrangementerne og 
bakker op om foreningslivet.  
 
2017 har været et rigtigt godt år.  
Håber vi alle vil være med til at bidrage til at der er sjovt at være frivillig i Fyns 
Døveforening mange år frem.  
 
Som formand vil jeg gerne takke mine sparringspartnere: Erik Søndersø, Daniel Vest 
(Ftsf formand) og Malene Melander - takket være dem er jeg blevet klogere. Jeg har 
fået en masse redskaber i rygtasken, som jeg kan arbejde videre med i foreningslivet 
sammen med mine ideer til hvordan vi får det bedste ud af huset og foreningen.  
 
Jeg vil gerne slutte af med det citat, som vores tidligere formand, Mads Treldal tit har 
sagt til os i Fyns Døveforening:  
 

“Sammen er vi stærke”  
 

Formand Frank Hansen 
 

 

 

 

 

 

 

Ejendommens beretning for året 2017 

Året er gået stille og roligt med løbende reparationer samt færdiggørelse af 
manglende ting efter det store renoveringsprojekt. Heriblandt har vor nye bar, 
buffetbord og musikskabe fået nye flotte bordplader og baren nogle bedre og flere 
hjul. 

Flere kloakrør bag nr. 12 er blevet udskiftet og omlagt, da de gamle rør var ulovlige. 
Vandet sivede gennem soklen ind til det gamle fotorum, så godt den sag er ok nu. 
Viceværtens altan er blevet rettet op, heldigvis ikke nødvendigt med en ny. 



Vandet løb igen op ved terrassen i baghaven, men nåede ikke ind i vore 
foreningslokaler, men der skal holdes øje med dette. Pumpe og brønd blev renset. 

Vi fik nye lejere i nr. 14, stuen (Simone og Andreas) pr. 1. maj 2017. Ligeledes fik vi 
en ny vicevært Anders, som sammen med Terese flyttede ind i vicevært boligen 1. 
november 2017. Den gamle vicevært Karsten ønskede at stoppe efter 8 år og prøve 
noget nyt. 
I efteråret 2017 har vi udlejning de fleste onsdage af Metal Senior. Dette fortsætter 
foreløbig i foråret 2018. 
Der har været en rimelig pæn festsals udlejning i årets løb, og der er reserveret helt 
frem til 2020. 
Men vi får brug for mere reklame, hvis vi skal nå samme niveau som 2017. 

Der er nu blevet bedre ventilation og tætning i det gamle legerum, som nu er 
mødelokale. 
En del ting er blevet repareret løbende i lejlighederne. 
Det gamle værksted, fyrrum og depotrum er blevet ryddet en del op, men der 
mangler stadig noget her at få på plads. Der er oprettet et rengøringshold til 
kælderen, som består af frivillige samt nogle fra Whistklubben. Er du interesseret i at 
hjælpe i kælderen, så kontakt Grethe Søndersø. 

Nyt køkken, festsal m.m. og ny lejlighed er alle blevet godkendt af kommunen. Der 
gik lang tid, men nu er det i orden. 

Til forhallen er der købt 2 runde hvide borde og 8 sorte stole, og ligeledes 8 sorte 
stole til kælderen, så vi slipper for at bære stole og borde op og ned så mange 
gange. 

Andet 
FD er nu legimiseret, dvs. blevet godkendt som forening under 
,,hvidvaskningsloven,,. Denne omgang er et lovkrav, men nu er FD ,,lovlig,, og kan 
igen låne penge, hvis nødvendigt. 
FD har fået MobilePay, så medlemmerne kan bruge denne til FD.s arrangementer, 
når de ikke har kontanter. 
FD har fået et nyt regnskab, så vi alle kan se dette med bedre specifikationer. 
Regnskabet er et online regnskab, og alle som skal bruge denne, kan blive 
registreret eller, kassereren kan sende regnskab i såvel excel format som pdf format. 
Letter også kassererens arbejde i forhold til det gamle regnskab. 

Man kan her sige, at sammen med de nye vedtægter og ovennævnte, er FD blevet 
noget mere moderne og klar til nye udfordringer. 

Jeg vil her til sidst sige tak for et godt samarbejde med bestyrelsen, 
vedligeholdelsesleder Thomas, ny og gammel vicevært og andre. Især en stor tak til 



vor formand Frank for hans indsats og interesse for alle områder i foreningen, også 
dem, som er nævnt ovenfor. 

Erik Søndersø 
Ejendomsleder 

 

Kulturudvalgsleder ved Karin Skorstengaard 
 
 
Et spændende år: 
2017 blev et år med mange spændende foredrag, en succesfuld bustur, et par fester 
og som noget nyt i dette år blev Poker oprettet.  
 
Generelt har der været stor tilslutning til foreningens arrangementer - og mange 
medlemmer har bidraget med godt humør og en hjælpende hånd. Det skal I alle 
have tak for.  
Du kan her nedenunder læse om de forskellige arrangementer og hvor mange der 
kom.  
 
 
Den 21. jan. 2017 var årets første arrangement en Pokerfest.  
Der var både pokerspil og spisning, hvor kulturudvalget havde ansvaret for 
madlavningen og selve pokerarrangementet. Der deltog 43 gæster og 6 frivillige, i alt 
49 personer. 
 
Den 3. feb. var der film aften om Fyns døveforenings gamle tider. Der kom 15 
personer. 
 
Den 9. feb. var der Ekstra Ordinær Generalforsamling indkaldt af Fyns 
døveforenings bestyrelse, da vi skulle have gennemset Fyns Døveforenings 
vedtægter. Bestyrelsen fik fin hjælp fra Ole Rønne Christiansen. Medlemmerne var 
vågne og aktive. Nogle vedtægtsændringer blev hurtigt godkendt - andre var der 
livlig debat omkring. Der kom 40 personer. 
 
Den 6. april kom der 23 personer for at se foredraget af Kirstin Martinsen om 
”Opvækst i Norge og leve i Danmark” hvor hun bl.a. fortalte at Danmark og Norge 
har historisk set været tæt forbundne, og deres sprog og kultur ligner hinanden – 
men at der også er forskelle.  
 
Den 4. maj så 24 personer et spændende foredrag af Anja Jane Protin. Anja fortalte 
om hendes besøg i Nordkorea, hvor hun har oplevet landets lukkethed mod 
omverdenen og er derfor et meget anderledes land. Anja har oplevet meget, da hun 
har rejst til mange lande i mange årtier - men dette havde hun ikke oplevet før.  
 



Den 24. juni havde vi stort besvær med at finde en grillslagter til Sommerfesten. 
Men datoen nærmede sig og vi desværre ikke fandt nogen. Det var umuligt at finde 
en ledig efter vores ønsker med dato og antal kuverter.  
Det blev derfor sådan at hver en gæst tog eget kød med, som de kunne grill selv, 
mens Fyns døveforening sørgede for salater og andet tilbehør.  
Det blev alligevel var en rigtig hyggelig og sjov dag fra kl. 15.00 frem til aftenen med 
hyggesnak og forskellige spil. Der kom 55 voksne og 8 børn, i alt 63 personer. 
 
Den 19. august havde vi udflugt til Hvidsten Kro og Mønsted kalkgruben med et 
busselskab, hvor de kørte fra Fyns Døveforening.  
Deltagerne fik rundvisning med fortælling om Hvidstensgruppen med tegnsprogstolk 
og spisning på stedet. Derefter kørte de videre til kalkgruben ved Mønsted og fik 
igen rundvisning i kalkgruben. Derefter gik turen hjem med bussen. Der kom 33 
personer heraf 2 tegnsprogstolke. Det var en succes med denne bustur.  
 
Den 31. august havde vi foredraget om ”Livet på krisecenter” ved Dilber 
Saglamyurek. Hvor hun fortalte om, hvordan hun har levet igennem i et psykisk 
parforhold i flere år. Der kom 51 personer samt foredragsholderen og 2 
tegnsprogstolke.  
Det var rekordstort fremmøde til et foredrag i Fyns Døveforening. 
 
Den 28. august kom Lilly Krarup og holdt foredrag om hendes mangeårige 
engagement i u-landsarbejdet i Afrika. Hun har haft projekter i Nigeria, hvor hun 
har mødt to stærke nigerianske ildsjæle, som fortalte hun meget om. Der kom 33 
personer. 
 
Den 7. okt. kom der ca. 20 personer til Fyns Døveforeningens Kreativ Dag og 
hyggede samt håndarbejdede med at hækle, strikke og papirflette m.m. fra kl. 10.00 
til kl. ca. 18.00. Deltagerne var stolte over at vise hinanden, hvad de havde nået at 
lave på dagen og forskellige hobby/håndarbejde ting fra hjemme. Det var en rigtig 
hyggelig dag. 
 
Den 5. nov. var årets bankospil. Allerførst var der tradition tro gudstjeneste i kirken. 
Der kom 107 personer til banko! Døvepræsten havde arrangeret en fælles 
bustransport fra Ulleruphus, der kom ca. 12-14 derfra til vores årlige bankospil og de 
var glade for muligheden. Alle havde et par hyggelige eftermiddagstimer sammen. 
 
Den 18. nov. havde vi besøg fra DDL. Formanden fra DDL, Lars Knudsen kom og 
fortalte om DDL's politiske arbejde og andre områder, som er aktuelle pt. Der kom 
mange spørgsmål fra medlemmerne, som Lars fik til opgave at svare på.  Cathrine 
Mejdal fra projektet “Tegn Nu” var forhindret i at komme, så Lars fortalte lidt om 
projektet ”Tegn Nu”. Der kom ca. 35 personer. 
 
Den 23. nov. underviste Lene Guldberg i juledekorationer. Der kom 12 deltagere 
og 2 frivillige/tilskuere. Flotte dekorationer blev fremstillet denne dag.  
 
Den 2. dec. var årets juletræsfest og underholdning med trylleri for både børn og 
voksne. Der kom 55 deltagere, heraf 26 børn.  



Der var børne-gudstjeneste i kirken først og derefter juletræsfest i Døvehuset 
bagefter. Rigtigt fint med dette samarbejde mellem døvepræsterne og 
døveforeningen.  
 
 
Tusinde tak til dig, som gav en hjælpende hånd: 
Jeg vil TAKKE jer alle i kulturudvalget og derudover ekstra frivillige, der har hjulpet til 
ved kulturarrangementerne i 2017.  
Og derudover også takke jer i medieudvalget for at hjælpe med at skrive indlæg om 
kulturarrangementerne Fyns Døveforenings hjemmeside, kreere nyhedsbreve og 
sidst men ikke mindst lave opslag på Facebook.  
Jeg kan ikke klare det uden JER, og jeg er virkelig meget glad for at have jer frivillige 
med. Allersidst tak for samarbejde med pokerudvalget. 
 
 
 
 
Poker - et nyt tiltag i 2017: 
Pokerudvalget blev oprettet i år for at se om der er interesse for poker. 
Kulturudvalget har bakket op om pokerudvalgets forsøg på at oprette nyt tilbud til 
foreningens medlemmer.  
 
Den 18. maj afholdte pokerudvalget sammen med nogen fra kulturudvalget den 
allerførste pokeraften for kun medlemmer af Fyns døveforening, for at se om der var 
interesse. 
Der kom en pæn tilslutning på 19 personer, der både var nybegyndere der gerne 
ville interesseret lære pokerspil samt øvede, der ville lære de nye og vil øve deres 
”poker face” (om de kan fuppe andre spillere). 
 
Den 14. september var pokeraften for nybegyndere og øvede og stadig kun åben for 
medlemmer af FD, her kom der 12 personer.  
 
Den 12. okt. var pokeraften for nybegyndere og øvede - og åbnede op for både 
medlemmer og ikke-medlemmer af FD. Så ikke-medlemmerne kunne snuse til om 
poker var noget for dem og derefter blive medlem af FD, hvis de ville fortsætte. Der 
kom 19 personer den aften.  
Og igen den 9. nov. på samme måde - Her kom 15 personer og 5 tilskuere/frivillige. 
 
Den 9. dec. holdte poker/whist sammen et julearrangement. Der kom 45 deltagere, 
hvor der først blev spillet poker/whist om eftermiddagen, derefter hyggede de sig 
med julefrokost om aftenen. Det blev arrangeret af pokerudvalget og whistudvalget 
med hjælp fra 2 personer i kulturudvalget. 
 
 
Kulturudvalget består af: Mikael L. Hansen, Benny Hammer Larsen, Grethe 
Søndersø, Gunhild Jacobsen, Birgitte Jacobsen og Karin Skorstengaard. 
 
Pokerudvalget består af: Mikael L. Hansen, Benny Gravesen og Kim Melander 



 
 

Årsberetning for seniorklubben "Fynboerne" 2017. 
3. januar: Vi havde frit samvær med orientering og hyggesnak. Vi var 27 fremmødte. 

17. januar: Foredrag ved Marie Holm Laursen (kælenavn Rullemarie). Hun kaldes for 
"Pigen med glasknogler". Marie er født med en meget sjælden form for 
knogleskørhed. Hun er kendt fra TV2- dokumentaren "Glaspigen med jernviljen". 
Hun fortalte om sygdom, livsglæde og om at se muligheder i stedet for 
begrænsninger. Der var bestilt tolk til foredraget. Det var meget interessant og 
rørende at høre hendes fortælling om sin barndom og nu ungdom. Der var 39 
fremmødte. 

31. januar: Foredrag af Benny Pedersen, som fortalte om sin rejse sammen med sin 
bror til Panamakanalen. Han fortalte om sejlturen rundt om Cap Horn og om, 
hvordan man sejlede med træskibe i gamle dage, hvor tusindvis af søfolk mistede 
livet. Mange mistede også livet på grund af gul feber og malaria, og der var stor 
fattigdom. Ældrevejleder Josephine Anker fremviste video om program til nordisk 
seniortræf i Gotland, Sverige. Josephine orienterede om, at hun på et tidspunkt skal 
have et møde med Odense Kommune om ældre døves fremtid. Erik Søndersø 
orienterede om, hvordan man kommer ind på Fyns Døveforenings hjemmeside. 
Døvepræsten og døvekonsulenten var på besøg. 42 var fremmødt. 

14. februar: Årsmøde: Vi var 39 fremmødte. Dagsordenen blev diskuteret frem og 
tilbage. Hans Oluf var ordstyrer, og Vibeke Borup påtog sig opgaven som referent - 
stor tak til Vibeke. Leo Pedersen fortsætter som kasserer - tak til Leo. Eva Krog 
Nielsen fortsætter som kaffemor - tak til Eva. Vera Danielsen er stoppet som leder 
for besøgstjenesten gennem mange år - Rigtig stor tak! Hans Oluf Hauch og Hanne 
Hvidtfeldt fortsætter begge som tovholdere. Vibeke Borup orienterede om, at hun 
havde været til møde med projektleder Katrine Eskelund fra DDL og Odense 
Kommune om at oprette et plejehjem/ældrebolig for døve på Fyn. Der blev diskuteret 
arrangementer/program for efteråret 2017. 

28. februar: Besøg af ældrevejleder Katrine Eskelund fra DDL med oplæg omkring 
besøgstjenesten. Der var tolk på under oplægget. Katrine fortalte om problemet med 
at finde en leder for besøgstjenesten både i Fredericia og Odense. Flere kom med 
spørgsmål, og der blev vist film, der viste, hvordan besøg foregår mellem 
besøgsmodtager og besøgsven. Derefter var der orientering fra tovholderne. Der var 
41 fremmødte. 

14. marts: Besøg af Ældresagen med tolk. Vera Danielsen bød velkommen til 
formand for Ældresagen Palle Vennekilde. Han informerede os omkring ældres 
mangeartede problemstillinger. Der blev stillet rigtig mange spørgsmål, idet ældre 
døve har ekstra store forhindringer pga. hørehandicappet. Der er behov for lettere 
kommunikation via mail, idet ældre døve ofte ikke får svar på deres henvendelser til 



offentlige myndigheder. Bedre info på banegårde ønskes ved tog forsinkelser eller 
andet info, idet døve ikke kan høre højttalerne. Der blev nævnt mange flere emner. 
Der var 32 fremmødte. 

28. marts: Pakkefest eller auktion blev ændret til loppemarked istedet. Der blev solgt 
ud af nogle private ting. Det er gået godt, og der var overskud fra loppemarkedet på 
600,00 kr. Beløbet går til seniorklubbens kasse. Der blev diskuteret omkring 
udflugten til Ølbryggeriet i Ørbæk, og konklusionen blev, at udflugten er aflyst pga. 
for få tilmeldinger. Der afholdes frit samvær den dag i stedet. Herefter var der 
diverse orienteringer fra tovholderne. Der var fremmødt 31 deltagere. 

11. april: Foredrag af Anja Jane Protin om sin fantastiske rejse til Nordkorea. Anja 
fremviste billeder/video bla. a. fra døveskolen i mønsterbyen Pyongyang. Anja fik 
efter flere restriktioner lov at besøge døveskolen og aflevere legoklodser, som hun 
havde med fra Danmark til de døve børn, og som Legoland havde sponsoreret. 
Børnene var meget glade for legoklodserne og havde aldrig set dem før. De var ikke 
vant til at få gaver og var i starten meget forsigtige med at røre ved klodserne. På 
døveskolen er børnene på forskellige aldre i samme klassetrin. Nordkorea er en af 
verdens mest undertrykkende stater. Der er ingen ytringsfrihed, og loyalitet blandt 
befolkningen handler meget om at lytte til deres hersker Kim II Sungs principper med 
respekt. Et meget spændende og lærerigt foredrag. Der var 31 fremmødte. 

25. april: Frit samvær. Vi havde besøg af en ung studerende, Helle Tirahni 
Rasmussen. Hun er i gang med Bachelor uddannelse som fysioterapeut i Århus. 
Hendes opgave var at interviewe ældre døve fra 65+ til 94 år, idet hun fortalte om en 
læge fra Østrig, som havde forsket og fundet ud af, at ældre døve lever 5 år kortere 
end andre normalthørende ældre. Hun ville teste de ældre med nogle lette øvelser 
og udlevere spørgeskema. Benny Pedersen fremviste film fra døvehusets start 1938 
til og med 75 års jubilæet i 2013. Det var morsomt at se den gamle video, hvor den 
daværende borgmester lagde det første spadestik i ejendommen på Abigaelsvej i 
1938. Der var 35 fremmødte. 

9. maj: Banko på gammeldags maner med tavle og kridt samt nummeropråb. Vi fik et 
pænt overskud, som skal gå til seniorernes planlagte efterårsprogram. Der var 
fremmødt 31 deltagere. En rigtig hyggelig dag, og der var tid til socialt samvær, 
inden vi lukkede af for forårssæsonen. 

23. maj: Forårssæsonen for denne gang i seniorklubben blev afholdt på restaurant 
Røgeriet i Bogense, hvor vi indtog en lækker frokostbuffet. Vejret var godt med sol 
og varme. Vi var 43 deltagere til spisningen. Det var en hyggelig dag, og mange var 
tilfredse med restaurantens service. 

SOMMERFERIE. 

15. august: Første møde efter en lang sommerferie. Vi havde socialt samvær og 
hyggede os med at fejre seniormedlem Vagner Jensens 90 års fødselsdag. Vagner 
gav lækkert brød til kaffen, og snakken (tegnene) gik lystigt mellem os. Vagners 2 



voksne børn deltog også i samværet. Vi var 37, der var mødt op. En rigtig hyggelig 
eftermiddag. 

29. august: I dag var debat om struktur og økonomi, som Erik Søndersø fremlagde 

Der var flere, der stillede spørgsmål. Der blev talt om seniorklubbens økonomiske 
fremtid og ansvar. Der var fremmødt 33. Derefter hyggede vi os med en snak 
omkring vores situation i klubben med lidt info om, hvad der skal ske ved vore møder 
resten af året. 

12. september: Det var spilledag/frit samvær og diskussion. Primært diskussion om, 
at vi skal lave en protest liste, hvor vi protesterer imod lukningen af Døvefilm. Det 
blev vedtaget, at vi holder julefrokost på Fangel Kro i år. Den 24. oktober 2017 skal 
vi besøge et museum, som Grethe Søndersø vil undersøge. Der var fremmødt 33 
deltagere. 

26. september: Foredrag med emnet "Mafia" - Angelo Bianchi fortalte kort om, 
hvordan mafiaen i Italien arbejder. Desværre var der problemer med projektoren, så 
vi blev enige med Angelo om at afbryde foredraget og finde en anden dato i det nye 
år, hvor vi forhåbentlig kan få løst problemet med projektoren. Grethe Søndersø 
orienterede om Hverdagsmuseet i Årslev den 24. oktober. Der blev diskuteret 
julebuffet på Fangel Kro. Grethe fortalte, at Erik S. og hun har søgt tilskud hos 
Odense Kommune. Vi var 40 fremmødte. 

10. oktober: Foredrag af Inga Petersen, som fortalte om sit liv som hørende af døve 
forældre. Hun boede med sine forældre og 5 søskende i en af Herning 
Døveforenings lejligheder, hvor hun har mange gode og sjove minder. Hun fortalte, 
at hun allerede som 3- årig oversatte på tegnsprog for sine forældre. Hun var ofte 
tolk for sin mor. Der var stort fremmøde - 44 deltog. 

24. oktober: Besøg på Hestehavegaards Hverdagsmuseum, Årslev. Vi startede med 
kaffe og lækkert hjemmebag. Museets ejer Else-Marie Albrekt fortalte om familiens 
liv gennem flere generationer. Hun fortalte om tingene, som familien gennem mange 
år havde brugt. Vi fik lov at gå rundt og kigge i alle rummene og røre ved tingene. 
Der måtte også gerne kigges i skabe og skuffer. Vi var 23 fremmødte, og det var en 
rigtig hyggelig dag. 

7. november: Omvendt banko, der foregår på den måde, at man står op, og når man 
har banko, så skal man sidde ned og må ikke fortsætte spillet. Der var megen 
morskab og grin omkring spillet. Der var 4 kontante gevinster til de heldige vindere. 
Vi fik et pænt overskud fra det omvendte bankospil. Fremmødet var på 29 deltagere. 
En rigtig god dag. 

21. november: Spændende foredrag med besøg af Annegrethe Pedersen og 
Annette Ilsøe fra Døvehistorisk Selskab - ansvar: Vera Danielsen. Her fortalte 
Annegrethe og Annette om Døve Historisk Selskab, om hvad formålet er med det, og 
også om den samling, der nu findes bl.a. en bog, som er konserveret og er fra ca. 



det 16. århundrede. Der blev sluttet af med at fortælle historier, som døve har 
oplevet i deres skoletid. Flere stod frem og fortalte om deres tid på døveskole. Andre 
stillede spørgsmål om både historisk selskab, materialer mm. Desværre fungerede 
computeren ikke, og deres USB var ikke optimalt. Fremmødet var på 30 deltagere. 
En hyggelig eftermiddag. 

5. december: Julefrokost på Fangel Kro og Hotel - julebuffet. Afslutning i 
seniorklubben på det gamle år 2017 - antal deltagere 38. 

 
DH årsberetning 2017 

Året 2017 er en markringsdag og 10 års jubilæums år for DH og det har været et 
aktivt år.  Fyns Døveforening har modtaget flere indbydelser og disse kom ud til 
medlemmer. Bl.a. Gå-kampagne i uge 23, Valgaften på Seniorhuset, 
Blomsterfestival på Flakhaven, Handicappris osv.  Fyns Bestyrelse har været aktive 
og havde indstillet en døv til Handicappris, fordi personen fortjente at få en pris. Der 
var mange borger her i Odense by, der også blev indstillet. Handicaprådet havde 
mange at vælge i mellem, og de valgte en anden borger, der fortjente at få 
Handicappris.  

Den Internationale handicapdag er den 6. december og det er nyt på verdensplan. 
Man er efterhånden blevet mere og mere bevidst omkring Handicapkonvention som 
blev gennemført for 10 år siden ved FN.  Handicapkonvention står bl.a. om at der 
skal være lige behandling af mennesker med handicap. Der er mange der af og til 
har brug for en ligebehandling på mange områder.  

DH er paraplyen for de enkelte handicapforeninger bl.a. Fyns Døveforening og DH 
har en kontakt til Odense kommunen.  

Danske Handicaporganisationer(DH)  

Anne Marie Sivgaard 

Familieleder ved Anki Viken 
Det var ingen aktiv familie arrangementer for 2017. 

 

Beretning Netcafe 2017  

Året gik fint, og især seniorer fik hjælp til deres computere, iPads, mobiler m.m.. 
Ligeledes har vi givet ,,lidt,, kursus i regneark, behandling af billeder, overførsler fra 
mobil til computer og mange andre lignende ting. 

Vi har nu faste lokaler i FD.s mødelokale i kælderen. 



Vi har været ca. 4 til 8 personer hver gang. Vi mødes jo hver anden onsdag 
formiddag, fra september til maj. Og her går snakken livligt over en kop kaffe, når der 
er pause i arbejdet med it udstyret. 

Husk at sende sms til Augusta eller Erik, om I kommer. For hvis ingen sms.er, bliver 
vi hjemme. 
 
Augusta og Erik 

 

Medieudvalg ved Camilla Huzell. 
Struktur  

I 2017 har medieudvalget fået bedre struktur på at skrive nyhedsbreve og lægge op 
på hjemmeside.  

Derudover er vi også begyndt at oprette begivenheder på facebook, hvor man kan 
se de kommende arrangementer.  

Vi skulle bruge lidt tid på at finde ud af, hvilke nyheder der skal sendes ud via 
nyhedsbreve, være på hjemmesiden og/eller på Facebook. Det er blevet besluttet, at 
vi ikke har til opgave at dele nyheder på hjemmesiden vedr. gudstjenester. Da 
døvepræsterne har deres egen hjemmeside og facebookside, som 
kirke-interesserede kan holde øje med. Og vi så derfor fokuserer mere på 
foreningens egne nyheder.  

Vi skriver dog gerne et par nyhedsbreve for at hjælpe med at sprede information om 
et udefrakommende arrangement.  

Vi arbejder godt sammen i medieudvalget med at få oprettet nyhederne rimelig 
flydende.  

 

Nyhedsbreve - har du tilmeldt dig? 

Vores fornemmelse er, at nyhedsbrevene bliver taget godt imod og at det hjælper til 
med at huske at få tilmeldt til arrangementerne. Derudover får vi positiv feedback fra 
medlemmer, der er glade for at der bliver lavet video på tegnsprog af og til.  

Vi kan se, at det er blandet, hvem der modtager nyhedsbrevene. Det er både 
medlemmer men også andre interesserede udenfor Fyn, der læser med.  



Nyhedbreve og hjemmeside er fremtiden. Det er her, vi fremover har alle vores 
nyheder fra foreningen, så foreningen vil opfordre alle Fyns Døveforenings 
medlemmer om at melde sig til nyhedsbrevet.  

 

Nemtilmeld er fremtiden 

Nogle af medlemmerne har haft lidt bøvl og utilfredshed med vores 
nemtilmeld-system. De synes, det var besværligt at skulle indtaste fuld adresse, mail 
m.m. Det er sådan systemet er bygget op, når det er et betalings-arrangement. Da 
nemtilmeld kræver dette, for at kunne sikre de betalende betalingssikkerhed.  

Og vi vil fremover bruge nemtilmeld til vores arrangementer, hvor der skal betales på 
forhånd. Da det giver foreningen en god overblik over antal tilmeldte af hensyn til 
mængde af mad/kage og kaffe.  

Ved andre arrangementer kræver nemtilmeld ikke så mange oplysninger, da det er 
et gratis arrangement. Men hvor vi har valgt, at tilmeldte skal notere om I er medlem, 
DDL medlem eller ikke-medlem. Det er for at foreningen kan se antal tilmeldte 
medlemmer og ikke-medlemmer til de forskellige arrangementer.  

 

Andet 

Vi har købt en større harddrive, da der er mange billeder fra renoveringen, 
sommerfest m.m.. Og andre filer som er godt at gemme. 

Vi har oprettet pokerklub som undermenu ind på hjemmesiden. 

 

Skriv til bestyrelsen 

Og så har vi sidst men ikke mindst vigtigst fået oprettet nye mailadresser 
bestyrelsens funktioner, så det ikke længere er private mails. Og den mail overtager 
den næste i bestyrelsen.  

Formand: fd.fynsdoveforening@gmail.com  

Kultur: fd.kultur@gmail.com  

Ejendom: fd.ejendom@gmail.com  

Medie: fd.medie@gmail.com 
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Medieudvalget består af: Camilla Huzell og Malene Melander 

 

Nyborg døveklub årsberetning 2017. 
 

D. 4 januar : Pakkeleg og hatte. Vi var 10 pers., da vejret var ikke godt den dag med 
snevejr og nogle var ude og rejse. Men vi havde alligevel hyggeligt og skålede med 
cider. Bjarne kom med brune kager og pebernØdder som han delte gavmild ud. 

D.1 februar : Årsmøde. Der kom 18 pers. til årsmøde. Biarne Ønskede at være 
dirigent og blev valgt. Lis blev valgt som referent. Alle blev valgt i bestyrelsen, 
undtagen Line som ønskede ikke at fortsætte som sekretær, Blev enige om at 
formand overtager sekretær posten, da vi er kun lille klub. Lis bemærkede at lda 
skulle være leder og ikke formand. Da vi hørte under Fyns Døveforening. 

D. 1 marts : Vi var 20 pers. Østfyn Døveklub havde købt projektør og den forbindelse 
skulle den indvies med klip af den røde bånd. Så blev det også vist billeder. Ja lidt 
kongelig har man lov at være. Der var også lidt underholdning med flest navne i 
2016. Det viste sig at det var Jørgen og Kirsten. Få navne var Vagner og Rie. 

D. 5 april : Vi var 22 pers. og den aften var der omvendt banko. Alle skulle stå op og 
dem der har de tal der blev trukket op skal sidde ned til den sidste der stod op har 
vundet. Der var 5 gevinster 100 kr hver i 5 konvolutter i alt 500 kr. Der koster 40 kr 
for 1 plade og kaffe. Overskud på 880 kr. 

D. 18 maj : Udflugt til Herning. Vi var 19 pers. afsted med Nyborg Rejser og kørte 
først til Ulleruphus, samlede 2 pers. op. Der var veldækkede kaffebord til os, tak til 
Vagner og Karen for det, bordet blev fyldt op med rundstykker og alt tilbehør tra 
Nyborg. Vi hyggede os 1 times tid før vi kørte videre til Herning og som planlagt kom 
vi til Herning Døvehus hvor der stod nogle ventede på os . Vi blev hjertelig modtaget 
velkommen med de vel dækkede bord, fornuflig fordelt skiftevis jyde og fynbo 
sidderpladser. Derefter var der kaffe og hjemmebagt kage fra lnger M. Hjertelig tak til 
jyderne for den varme velkomst. Tusind tak til Vagner som med glæde har doneret 
hele turen. 

D. 6 sept. : lda havde inviteret Frank Hansen formand for Fyns Døveforening til at 
præstentere og fortælle om sig selv. Bagefter viste Jørgen billeder fra Østfyns 
begivenheder gennem 50 år på skærmen. Sjov med gamle minder. 

D. 4 okt. : Vi var 20 pers. . Det var lykkehjulet som vi delte i 3 hold var hurtigt færdig, 
så nogle nåede ikke at dreje hjulet. Arne gættede ordet i første runde. 

Anden runde var det Trine og 3 runde Hanne . I finalen var det Hanne som vandt og 
fik brændende kærlighed. Til kaffe gav Vagner brunsviger kagemand og 
miniflødeboller i anledning af hans 90 års fødselsdag i aug. md. 



D. 1 nov. : Vi havde bankospil og der kom 27 pers. 5 fra Odense og 2 fra Fredericia . 
Der var 23 gevinster, hvor vi havde skaffet gennem sponsorer og også hovedgevinst 
på 500 kr til Nyborg Strand 

D. 6 dec. : Den dag var vi til julefrokost kl 18 på Hotel Villa Gulle og spiste den gode 
mad med 2 slags sild ,rødspætte, Laks, tarteletter og forskellige lune retter. Bagefter 
osteanretning og kaffe, til sidst ris a lamande . De 2 heldige vinder i mandelgave var 
Lis og lda. 

 
Fyns Døve Whistklub Årsberetning for 2017 

 
Året 2017 var ikke gået som i 2016 hvor vi havde succes med flere bord at spille om 
end i 2017.  I 2017 ligger vi gennemsnit 4 og 5 bord. Vi deltog til Whistunion i Ålborg, 
4 fra Odense deltog. Holdturnering blev vi nr sidst a 8 hold. 
Og  Trekant turnering i København hvor vi var 9 deltager fra Odense.  
 Whist Union blev efter nogle årgang, hvor der ikke gik godt med hensyn til at vælge 
bestyrelse, så den 20 maj besluttes 6 klubber at holde en stor møde og nedlægge 
union, og overskud blev fordelt mellem 6 klubber. Fremtid ser således ud af vi 
klubber i DK laver aftale hvilken dato vi selv kan arrangerer turnering. Odense har 
fået en aftale 2020.  
Pokal turnering som vi plejer at arrangere før sommerferie den 30 Maj. Turnering 
blev vundet af Ida Danekilde. i alt 24 deltog. 
Ved året afslutning den 9 dec. arrangere vi for første gang samme med Poker spiller 
en  Julehygge, i alt deltog 45 både spiller og gæster til julefrokost 
 
 

 


