
Et lys er slukket, en stjerne er tændt! 
  
Vi må med sorg meddele, at vort ældste medlem og æresmedlem Tove Danekilde er 
afgået ved døden den 11. januar 2018. 
Vi henviser til Vera Danielsens mindeord 
Æret være hendes minde. 

/Fyns Døveforening  
  
  

Fyns døveforening har mistet en af sine 
æresmedlemmer Tove Danekilde 

Tove Danekilde var allevegne, holdte af sin familie, var til for dem,  
og har gjort meget for døvesagen - af det kan nævnes; 

Tove har siddet i Fyns døveforenings bestyrelse og været aktiv hele vejen igennem,  
uanset hvad var hun parat til at give en hånd, hvor denne mangles - om det så var opvask 
af den gamle slags med sæbevand og viskestykker 

Østfyn Døveklub blev til takket være Tove 
Før Østfyn blev stiftet samlede Tove en gruppe døve kvinder til en lille klub i Nyborg, hvor 
man samledes på skift i privat hjem... 
Som tiden gik og hvor mændene ville med blev der behov for større råderum, begyndte de 
at mødes flere steder rundt i Nyborg bla. På Nyborg skolen,  
i det hvide hus,  
et sted i byen 
og nu er det på Landmands cafeen den 1. onsdag i måneden. 
Denne klub stiftede Tove for over 50 år siden. 
  
Tove blev æret for hendes mangeartet frivillige arbejde 
Tove har siddet i LFs ( nu DDL) bestyrelse , været rejseleder under samme.. 
Modtaget Ole Jørgensens mindelegat  
Tove har været formand for Nyborg Skoles elevforening i en lang årerække, hvor hun 
påtog sig posten efter sin far Hans Olesens pludselige død i 1969 . 
Ved Fyns døveforenings 100 års jubilæum fik Tove hæderstegnet og 5 år efter blev hun 
udnævnt til æresmedlem af Fyns døveforening.  

Jeg har kendt Tove i mange år. 
Mine forældre var nabo til hende og hendes mand. 
Tove havde 4 børn, 2 døve og 2 hørende. 
Tove var den, der viste mig Odense Døveforening og inddrog mig i døveverden, da jeg var 
barn.  
Bare det at deltage i juletræsfest i døvehuset som barn blev en kæmpe oplevelse for mig... 
Selvom Tove havde 4 børn havde hun alligevel overskud til at tage mig med til Odense 
Døveforening sammen med dem i 1950erne .. 
Vi kom med tog og gik fra banegården til døvehuset .. Hvem vil gøre det i dag? 
Hvor en bil er enhver mands eje, computer og mobil en selvfølge? 

Tove havde et stort hjerte 



Hun tog sig i stilhed af de svage, støttede og hjalp dem, hvor hun kunne. 
Ingen var for lav eller høj for hende... 
Så sent som sidste år i november lagde Tove hus til Mortens aften for flere døve 
Hun har gjort meget meget mere for døvesagen, kunne let skrive flere sider om dette! 
Vi er mange, der skylder hende en del. 

Tove blev bisat fra Vor Frue kirke i Nyborg d. 18. januar  
Ved mindehøjtiden blev der efter Toves ønske sunget : 

”Lykken er ikke gods eller guld” af Charles Gandrup 
og Lis Danekilde holdte en smuk tale om sin mors liv og levned ved mindehøjtiden. 

Ære være Tove Danekilde.  
Gemt men ikke glemt, minderne lever 
  
Kærlig hilsen Vera Danielsen


