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”Fynboerne”s program: 

2017 
 

Tirsdag d. 14.  

februar kl. 

13.00 

 

Årsmøde. 

Klubben giver 

brød 

 

 

 

Banko 

Underafdeling af Fyns Døveforening 

På side 2 kan medlemmer se seniors-regnskab 

for 2016, som fremlægges på tirsdag d. 14. fe-

bruar. Det ser ganske fint ud med lille under-

skud. 

Meddelelse fra Jørgen  Majgaard 

D
et sk

er 

Tirsdag d.28. 

februar: kl. 

13.00 

Besøg af 

Kathrine 

Eskelund fra 

DDLom be-

søgstjeneste 

 

Evt. vises   

gamle film fra 

FD af J.M. 

 

Set o
g sket 

Program 2017 
 

1. marts kl. 19 

1.  

Foredrag/underholdning 

Tirsdag d. 14. 

marts kl. 13.00 

Ældresagen. 

Besøg af en re-

præsentant fra 

ældresagen. Der 

er bestilt tolk.  

Ansvarlig:  

Vera Danielsen 

Fyns Døveforening hav-

de indkaldt til ekstra 

ordinære generalforsam-

ling torsdag d. 9. febru-

ar., hvor på dagsorden  

kun drejede sig ændring 

af vedtægter. Vedtægter-

ne har ikke været ændret 

siden år 2000.  

Der deltog kun 31 med-

lemmer, og som det ses 

på billedet, styrede Ole 

Rønne Christensen fra 

DDL som dirigent med 

humor, så vi ikke faldt i 

søvn. 

Kære medlemmer. I skal 

ikke forvente, at de 3 mi-

nistrere kommer til Døve-

huset 

Tirsdag d. 31. januar.  

 

Benny fortalte om sin 

ferie med krydstogt gen-

nem Panamakanalen 

sammen med sin store-

bror Willy. 

Sidste gang han har væ-

ret på Panamakanalen, 

var for ca. 50 år siden 

med skibsreder Greta 

Dan, hvor også John Ko-

foed arbejdede på skibet. 

Benny viste sin egen 

flotte videooptagelse. 

Panamakanalen er udvi-

det altså gjort bredere, så 

de helt store skibe kan 

sejle igennem. 

Sjovt at høre når Benny 

sammenligner med det, 

han så for ca. 50 år siden 
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Til Fyns Døveforening 

Tusind tak for opmærksomheden 

Ved min 75 års fødselsdag. 

Venlig hilsen 

Ingelise Johansen, Nyborg 

 

 

Jeg vil gerne sige en varm tak til 

både Fyns Døveforening og senior-

klubben “Fynboerne” for opmærk-

somheden ved min 70 års fødsels-

dag.  

Det varmede mig meget. 

Bedste hilsner 

Vibeke Borup 

Side 2 
Taksigelse 

Seniorklubben ”Fynboerne”s regnskab for 2016 

Østfyn Døveklub havde 

årsmøde 1. onsdag i febr., 

og det gik glat med Bjarne 

som dirigent. Der var ros til 

bestyrelsen for bl.a. deres 

arbejde med at kunne skaffe 

sponsorere til banko. Alle 

kunne godkende årsberet-

ningen og årets regnskab. 

Hele bestyrelsen blev gen-

valgt, Så var det overstået.  


