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”Fynboerne”s program: 

2017 
 

Tirsdag den 31.  

januar kl. 13.00 
 

Foredrag af Benny 

om Panamakanalen. 

Ansvarlig: 

Hans Oluf Hauch 

Willy giver brød. 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 14.  

februar kl. 

13.00 

 

Årsmøde. 

Klubben giver 

brød 

 

 

D
et sk

er 

Banko 

Underafdeling af Fyns Døveforening 

Program 2017 
 

1.  februar kl. 19 

   Årsmøde 
 

 Meddelelse fra Jørgen  

Majgaard. 

Benny ombord på  

skibet med storebror 

Willy på Panama-

kanalen. 

Set o
g sket 

17. januar 

Holdt    

Marie 

Holm 

Laursen 

Fordrag i 

Døvehuset. 

 

19-årige Marie lider af en sjælden knogleskør-

hed og har haft over 500 brud, men på trods af 

sit omfattende handicap har hun besluttet sig for 

at tage kørekort og flytte hjemmefra. Hun vil 

have et ungdomsliv som alle andre med fester, 

skolegang og egen lejlighed.  
 

Men med knogler, der konstant brækker, er det 

en kæmpe udfordring at ville klare sig selv - og 

en ny karriere som bilist gør det bestemt ikke 

livet mindre farligt: 

- Jeg ved, at hvis jeg kører galt, så er der stor 

risiko for, jeg dør. Men hvis jeg skulle blive 

hjemme hver gang, der er en risiko for, der sker 

mig noget, så ville jeg få et mega-nederen liv, 

siger Marie. 

Glaspigen med jernviljen 

28. februar: 
Gamle døve-

film fra FD -

????? 

Ansvarlig: 

Jørgen Maj-

gaard. 

 

Disse nyheder er på 4 sider på grund af 

”Fynboerne”s og Besøgstjenestes årsberetnin-

ger. Så kan medlemmer 

være forberedt og spare tid den 14. februar. 
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Side 2 

 

 

Den 5. januar: Frit samvær med hyggesnak og oriente-

ring. 

Den 19. januar: Fup og Fakta v/ Yelva Høyer og Børge 

og Børge Jason Olesen. 

Den 2. februar: Spørgequiz v/Tove Danekilde blev æn-

dret til spørgekonkurrence af Lis Danekilde og Ida Dane-

kilde. 

Den 16. februar: Årsmøde for medlemmer. Seniorklub-

ben giver brød. 

Der blev valgt nye tovholdere: Hans Oluf Hauch og Han-

ne Hvidtfeldt. 

Tak for godt arbejde til Vibeke Borup og Ina Beck. Tak 

til kasserer Leo Pedersen og kaffemor Eva Krogh Niel-

sen. 
 

Den 1. marts: Pakkeauktion. Ansvarlig: Ingelise Madsen 

og Jean Protin. 
 

Den 15. marts: Foredrag af Asger Bergmann. Det var et 

meget spændende oplæg fra Asger, der fortalte om sin 

bog med titlen: "Tegnsprog hvorfor ikke?" Det har taget 

Asger 2 år at skrive bogen, og indholdet handlede om 

tegnsprogsforbud, og skoleundervisningen foregik oralt. 

Det var heller ikke velset at uddanne sig som lærer, når 

man selv er døv. Der var pæn tilslutning med ialt 46 

medlemmer. Ansvarlig: Lis Danekilde. 
 

Den 29. marts: Frit samvær med lidt gymnastik - ansvar-

lig: Vibeke Borup. Deltagere: 26. 

Derefter var der debat omkring spørgsmålet: "Hvad er 

det gode ældre liv"?, som skal drøftes på konferencen i 

København ved pensionisttræffet den 5.-6. juni 2016. 

Deltagerne blev delt op i 3 grupper A - B og C, og hver 

gruppe diskuterede 3 spørgsmål, som så blev fremlagt for 

hele forsamlingen bagefter. 

Spørgsmålene lød således: 

1. spørgsmål: Hvordan vil jeg gerne bo? 

2. Hvad vil jeg gerne bruge min tid på? 

3. Hvordan kan andre mennesker/familie/venner fyl-

de mit liv? 
Alt i alt fik alle en god diskussion med primære ønsker 

som tegnsprogsmiljø, dvs. døve venner, og der stilles 

krav til personale på plejehjem/beskyttet bolig, at de skal 

kunne tegnsprog ellers er det ud af vagten. Ønskerne var: 

Bo længst muligt i eget hjem afhængigt af helbred, kol-

lektiv lejebolig hos Civica, beskyttet bolig tæt ved døve-

huset, gratis togbilletter med mulighed for at komme 

rundt i landet og besøge døveforeninger, døve venner 

etc., dyrke hobbies som akvarelmaling, stavgang, gåture, 

socialt liv, svømning, udflugter m/bus, diverse håndar-

bejder. 

Desuden var der et ønske om en model form i Odense, 

som findes i Holland, der hedder "De Gelderhorst", der 

omfatter døve/tunghøre/blinde/svagtsynede og multihan-

dicappede. 
 

Den 6. april: Besøg på Hørvævsmuseet i Krengerup. Det 

var en stor oplevelse at se væveriet som i gamle dage. 

Der var 2 tegnsprogstolke, og de 20 deltagere var flittige 

med spørgsmål. Vi fik kaffe og kage. Nogle købte ting  

fra væveriet. Lis havde ansvaret. 

 

Den 12. april: Foredrag af Dorte Eriksen, som fortalte 

om sin opvækst som døvblind. Hun var en fantastisk for-

tæller, og der blev stillet mange spørgsmål omkring hen-

des liv/uddannelse, og hvorfor hendes forældre havde 

holdt hendes synshandicap hemmeligt. Der var 33 delta-

gere, flot! Vibeke Borup havde ansvaret. 
 

Den 26. april: Omvendt banko. Ansvarlig Ida Danekilde 

og Hans Oluf Hauch. Det var et morsomt og anderledes 

spil, og der var 5 gange gevinster i kontanter. Man kunne 

købe kun 1 kort for 25 kr. . Resultatet blev, at kassen 

havde overskud fra spillet på 225 kr. 

Der var mødt 31 medlemmer. 
 

Den 10. maj: Vi havde programmøde, og der indkom 

mange gode forslag. Der var mødt 47 deltagere. 

Vi fik besøg af Fyns Døveforenings formand Mads Trel-

dal Skøtt, som orienterede om brug af døveforenings 

hjemmeside. 

Knud Erik Tanggaard gav pølsebrød (hotdogs). 
 

Den 24. maj: Afslutningsmiddag på Fiskerestaurant 

Thorsted, Hindsholmvej 5, 5300 Kerteminde. 

Vi var 40 personer til fiskebuffet, og det var rigtig godt, 

god mad og godt samvær. 
 

Den 5. - 6. Juni: Pensionisttræf på Hotel Scandic Syd-

havnen i København. Det var 2 dage med hyggeligt sam-

vær, hvor mange ikke havde set hinanden i flere år. Der 

var gruppearbejde på andendagen med rigtig gode impul-

ser og diskussioner. Fra Odense deltog 18 seniorer. Alt i 

alt et rigtigt godt pensionisttræf og efterfølgende konfe-

rence. 

Sommerferie. 
Den 16. august: Ny sæson. Frit samvær - aflyst pga. 

manglende lokaler under døvehusets renovering. 
 

Den 30. august: Foredrag af Marni Zachariassen med 

emnet: "Atlanterhavet som skolevej". Vera Danielsen 

stod for præsentationen. Det var meget spændende, og 

der blev vist billeder. 

Foredraget blev holdt i Odense Kommunes Seniorhus på 

Toldbodgade 5-7. Der var 27 deltagere. 

Det var første møde efter sommerferien. Årsagen til så få 

fremmødte, kan man gisne om. Måske pga sommervar-

men har folk ikke lyst til at komme. 
 

13. september: Foredrag af glaspigen blev aflyst og i 

stedet flyttet til januar 2017, og i stedet var der udflugt til 

vikingemuseet i Ladby v/Kerteminde. Flot deltagerantal, 

idet der kom 18 personer. Vejret var skønt, høj sol og 26 

graders varme. Ladbykongen blev gravlagt i sit vikinge-

skib og en høj rejst over graven. Med sig fik han alt sit 

fine udstyr samt 11 heste og 3-4 hunde, som man kan se 

kopi af på museet. En god dag, hvor vi drak kaffe/spiste 

is uden dørs. Tove Danekilde stod for ansvaret. 

27. september: Ældrevejleder Josephine Anker kom og 

meddelte, at fremover vil man ikke længere blive kontak-

tet af kommunen, når man fylder 65 år. Men man kan 

kontakte ældrevejlederen efter behov. 

 



Herefter drøftede vi, hvor vi skal holde julefrokost. Det 

blev enstemmigt vedtaget, at det skal foregå på Munke-

bo Kro den 6. december. 

Ialt var der fremmøde på 26 deltagere. Underholdningen 

var gætteleg af Ingelise Madsen. 

11. oktober: Erik Søndersø kom og orienterede om re-

noveringen af døvehuset og fortalte om økonomien. Der 

har været mange fejl og forsinkelser under renoveringen. 

Erik orienterede også om Fyns Døveforenings nye hjem-

meside. Der var mange spørgsmål til renoveringen især. 

Vera og Ina orienterede om julefrokosten på Munkebo 

Kro den 6. december. 

Seniorklubben bød Marianne Dilling Clausen velkom-

men til vores seniorklub. Der var 42 deltagere. 

25. oktober: Foredrag med emnet: "Jagten på mine rød-

der" af Annette Ilsøe fra København var en stor succes. 

Der var musestille i lokalet under hendes spændende 

fortælling og fremvisning af billeder. Der var 38 delta-

gere, flot!. 

8. november: Der blev afholdt banko i Odense Kommu-

nes Seniorhus for sidste gang. 

Der var fremmødt 33 deltagere. 

Der blev uddelt gode gevinster. 10 gevinster á 

200 kr. + 1 hovedgevinst á 500 kr. 

Seniorhuset havde været så venlig at udlåne os en tavle 

og kridt. 

Jørgen Maigaard skrev tallene ned på tavlen, og Hans 

Oluf var nummeropråber. 

Derefter var der korte meddelelser omkring indvielsen af 

vores nyrenoverede døvehus. 

22. november: Der var mange forslag/ideer til program-

mødet. Fremmødet var på 33. 

Det var første møde i seniorklubben i vores nyrenovere-

de lokaler i døvehuset. 

Vibeke Borup orienterede om nordisk pensionisttræf i 

Island, hvor hun havde deltaget sammen med Bent 

Brøndum. Det var spændende at høre om forskellene på 

de ældre døves liv i Norden. 

Der er planer om sommerudflugt til Jesperhus i 2017. 

5. december: Juleafslutning med frokost på Munkebo 

Kro. Vi var 45 til spisning, og det var meget hyggeligt. 

Der var mandelgave fra kroen til den hel-

dige vinder af mandlen. 

 

Året 2016 er gået stille for besøgstjenesten her på Fyn... 

 

På årsmødet i februar lykkedes det ikke at finde en ny 

leder for besøgstjenesten. 

Det er 2 år i træk. Jeg havde håbet, at der ville dukke en 

op og tilbyde at overtage posten, men det skete ikke … 

DDL s projektleder Katrine J. Eskelund prøvede 

også at finde en , forhørte sig flere steder, men hellere 

ikke der lykkedes det . 

 

DDL afholdte nytårs kur/ forårs fest i ”Den gamle by” i 

Århus d. 4. april 

for medlemmer af døves besøgstjeneste i Danmark 

Programmet den dag lød: Formiddagskaffe og lidt hyg-

ge, derefter et oplæg 

af Katrine Eskelund om at være frivillig besøgs 

ven..Ved frokost tid 

blev der serveret en lækker frokost. Så var der rundvis-

ning med guide og tolk 

i en af museets afdelinger ” Den moderne by” . 

Dagen sluttede med kaffe og kage samt en opsamling af 

dagens forløb.. 

Fra Fyn var vi 4 – 5 stykker, der deltog .. 

 

I efteråret blev der afholdt kursus på Castberggård for 

aktive besøgsvenner. 

 

 

Skulle det på Fynboernes årsmøde d. 14. februar 2017, 

ske at der ikke lykkes 

at finde en leder af besøgstjenesten på Fyn., har Katrine 

Eskelund tilbudt , at stå 

til rådighed, i tilfælde af der skulle opstå problemer 

og Fyns Døveforenings kasserer Jan Thyge Petersen står 

for regnskabet … 

Jeg har været leder siden 2009, og stopper nu helt. 

 

Til besøgsvennerne på Fyn , Kasserer Jan Thyge Peter-

sen 

og Katrine Eskelund , DDL vil jeg gerne sige TAK for 

samarbejdet i 2016. 

 

Besøgstjenesteleder på Fyn 

Vera Danielsen 

Side 3 

Tovholder Hanne og Hans 



Onsdag d. 4. januar 2017 

 

 Pakkeleg og hatte. 
 

Der kom kun 10 personer pga  

glatte veje og snevejr og nogle var 

bortrejst på ferie. 

Men vi havde det alligevel hyggeligt med rafling om  

pakker og nogle havde nytårshatte på. 
 

Vi skålede i Cider og Bjarne kom med brune kager og pe-

bernødder, som han delte gavmildt ud. 

 

                                                         

Tekst og foto   Ida 

Fra de gode gamle dage (70`erne) 
 

Klubmesterskab i skydning, som Ivan Jeppesen fik 

arrangeret, og sluttede med spisning hos hans forældre 

i Dræby. En dag man ikke glemmer, og som det ses, 

var vi mange der drog med for sjov skyld. 


