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Banko 

Underafdeling af Fyns Døveforening 

 
 

Kære læsere. 

Jeg har flere gange givet udtryk for, om nogen vil  

sende stof til nyhedsbladet ”Fynboerne”. Det kan 

være,  hvad som  helst du vil skrive om. Artikler 

behøver ikke at være lang og evt. med billeder. 

God læselyst. 

Meddelelse fra Jørgen  Majgaard 

Set og sket 
Tirsdag d. 14. marts havde 

vi besøg af Ældresagens 

formand, Odense afd.  

Palle Vennekilde. Han for-

talte hvilke muligheder vi 

kan få som medlem af Æl-

dresagen. Der var nogle der 

stillede spørgsmål, som ikke 

hørte hjemme, bl.a. i forbin-

delse med hørehandicappet. 

Som Palle sagde, så hører 

det hos Handicaporganition. 

Som medlem af Ældresa-

gen, kan man bl.a. få hjælp 

til oplæring af computer, 

reparationer af forskellige 

småting, som at skrue en 

pære på.    

28. marts: Auktion. 

Jeg (Jørgen) var ikke til 

stede den dag.. Af andre 

medlemmer, har jeg fået 

at vide, at det var ikke 

det helt store pengepung, 

som kom frem. Men Jean 

og Ingelise som auktio-

nariusser fik da skrabet 

et pænt beløb på kr. 

600,00.  

11. april: Anja 

Protin fortalte om 

sin rejse til Nord-

korea . Hun rejste 

med et japanske 

hold for døve, 

som hun havde 

forbindelse med, 

da hun tidligere 

har været i Japan. 

Et lukket land og 

alligevel ikke som 

vi tror. Det var en 

spændende rejse.  

Nekrolog  
om Tonny B. Jensen. 

Se mere et andet sted 

Tillykke Frank 
med formandsposten 

for  Fyns Døveforening 

Se mere andet sted 

25. april kl. 13 
 

DVD fremvis-

ning om Døvehu-

set gennem 75 år.   
Ansvarlig:  

Benny Pedersen  

9. maj kl. 13. Banko   
Ansvarlig:  

Hans Oluf og 

Jørgen Majgaard 

Tirsdag den 23. maj kl..? 

Sæsonafslutning: 
 Vi skal spise buffet på  

Røgeriet i Bogense  

Husk 

7. juni: Pensionisttræf i Århus. 

Det sker 

Hanne Hvidtfeldt fortæller mere om på side 3 
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Side 2 Tonny Bruno Jen-

sen 

(tidligere Malmkvist)  

døde den 22. marts 

kl. 23.55. på OUH, 

83 år gammel. 

Tonny er født på 

Langeland og på 

grund af hans høre-

handicap, flyttede hans forældre 

til Odense, så han havde ikke 

langt til døveskolen i Nyborg , 

men boede hos en plejemor i 

Slotsgade. Tonny havde en flot 

udsigt til Nyborg Slot og mon ik-

ke, han havde fantasi og tænker  

 

 

tilbage i tiden.   

Tonny er født i ”Løvens 

tegn” og var allerede en 

ledertype. Som dreng hu-

sker jeg, da vi legede røver 

og soldater på Volden, hvor 

Tonny med en mappe un-

der armen, gik som en general. 

Siden har det gået slag i slag, -har 

været formand for tunghøre ung-

domsklub i flere år, blev formand 

for Bogbinderafdeling for Odense 

og Svendborg, og formand for 

Fyns Døveforening. Man kan si-

ge, at han var en foreningsmand 

helt ud til fingerspidserne. På sin 

arbejdsplads var han tillidsmand i 

flere år.  

 Han har også ledet i FDs kultur-

udvalg. 

Tonnys hjertebarn var ”Pennen”, 

det var også ham, der startede i 

1967 sammen med Kristian Møl-

ler og 

Willy Pe-

dersen.  

Periode-

vis har 

han været 

ansvars-

havende 

og skri-

bent trods han var ordblind. Pen-

nen har kørt i papirblad i ca. 48 år 

og er nu  digitaliseret. Det vil sige, 

at Pennen i år kan fejre 50 år.  

Tonny blev ramt af blodprop, 

mens han var formand for FD og 

måtte stoppe. Han flyttede til et 

rækkehus i Tommerup, hvor han 

var i nærheden af sin yngste søn. 

Willy Pedersen har skrevet nekro-

log om Tonny på FDs hjemme-

side. 

Tonny blev bisat den 31. marts i 

Broholm Kirke i Tommerup. 

 

Ære været hans minde. 

 

 

 

 

 

 

       Runde fødselsdage 

Ulla Hansen blev 

70 år   

den 6. februar. 

Eli F. Jørgensen blev 

70 år  

den  17. februar.. 
 

 

Anne Høj Rasmussen blev 75 år den 10 april. 

 

”Fynboerne” ønsker alle tre forsinket tillykke 

 Tillykke til Frank  

Hansen, blev valgt 

som formand for FD 

ved ekstra ordinær ge-

neralforsamlingen.  

Men kun for et år. 

Det ser ud til, at der  

har været et stude- 

handel, således at 

Erik Søndersø må  

tage en tørn til  som  

ejendomsleder for et år. 
 

Døgnflue 

Det er efterhånden  

blevet en vane, at man 

varetager bestyrelses- 

post kun for et år.  

 Om et år er vi igen ud på herrens mark. 

Man skal ikke tage sorger på forskud,  

men her tænker vi, at vores kasserer 

stopper næste år, og vi skal finde en ny! 

Vi tager hatten af for Jan Thyge, som 

har været kasserer i 19 år, og ikke at 

forglemme Erik , som ligeledes har væ-

ret ejendomsleder i mange mange år.  

Leif Bøjsøe-Jensen  fylder 70 år d. 5. maj 

Mogens Beck   fylder 80 år  d. 29. maj 

Bente Nykjær Kofoed  fylder 75 år d. 17. juli 

Vagner L. Jensen  fylder 90 år d. 15. aug. 
  

Seniorklubben ”Fynboerne” ønsker dem  

alle tillykke med fødselsdagen. 

Tekst og foto: Jørgen Majgaard 



Tekst og foto: Jørgen Majgaard 

Program 2017 
 

Torsdag den 18. maj: 

Udflugt til Herning og besø-

ge  Herning seniorklub. 

Onsdag den 5. april havde Østfyn Døve-

klub ”Omvendte ” bankospil. Den sidste 

som stadig står op, har vundet, og der blev 

udloddet 5 x a 100 kr. 

Jeg var allerede den første, der vandt og så 

var jeg ude af spillet. 

"11. april: Foredrag af Anja 

Jane Protin om sin fantastiske 

rejse til Nord-

korea.  

 Anja fremviste 

billeder/video 

bla. a. fra døve-

skolen i møn-

sterbyen Pyon-

gyang. Anja fik efter flere re-

striktioner lov at besøge døve-

skolen og aflevere legoklodser, 

som hun havde med fra Dan-

mark 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 klod-

serne. 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 me-

get om at lytte til deres hersker 

Kim II Sungs principper med 

respekt. 

Et meget spændende og lærerigt 

foredrag. 

Der var 31 fremmødte." 

 MVH 

Hanne 

Rejsen til Nordkorea Af Hanne Hvidtfeldt 

Formand:  Frank Hansen 

Sekretær: Vibeke Borup 

Kasserer: Jan Thyge Pedesen 

Ejendomsleder: Erik Søndersø 

Vedligeholdelsesleder: Thormas Knudsen 

Bestyrelsesmedlem: Camilla Huzell 

Kulturrepræsentant: Karin Skorstensgaard 

1. suppleant: Benny Hammer (ikke på billedet) 

2. suppleant: Anki Viken 
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