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Banko 

Underafdeling af Fyns Døveforening 

Set og sket 

Kære læsere. 
Så er sommerferien ved at være forbi.  
Redaktøren blev ofte spurgt, hvornår ”Fynboerne” kommer. Jeg 
skulle også have ferie, og så havde jeg svært med at komme i 
gang igen. 
Ellers henvises til Fyns Døveforenings hjem-
meside, som skal have ros for en bedre in-
formationskilde. Mon ”Fynboerne” er ble-
vet overflødigt? 
 

Havde Pennen i papirform været fortsat i 

dag, ville den blive 50 år. 

Sådan blev det ikke, da vi er gået over til 

digitalisering for et år siden. Nye tider er 

kommet til. 

 

Seniorklubben ”Fynboerne” 

15. august - Frit samvær 
 

29. august - Økonomi og struktur 

 

12. sept.- Spilledag/frit samvær 

 

26. sept. - Mafia (ansvarlig: Angelo 

 

!0. okt.- Foredrag af Inga Petersen 
Med emnet: opvækst i døv familie 
(ansvarlig: Bente Wounlund. 

 

24. okt. - ???? 

 

7. nov.- Omvendt banko (ansvarlig:  
Ida Danekilde og Hans Oluf Hauch 

 

21. nov. - Foredrag af Annegrethe 
Pedersen med emnet: Døves historie 
(ansvarlig : Vera Danielsen) 

 

6. dec. - Julehygge - hvor??? 

 

Bemærk: Der kan ske ændring! 

Tirsdag d. 15. august startede seniorklub-

bens dag efter sommerferien.  Vi havde 

noget at glæde os til, idet et fødselsdags-

barn skulle fejres. Vagner L. Jensen blev 90 

år og gav boller og brunsviger.  Hans datter 

og søn fra  henholdsvis Fredericia og Ål-

borg tog den lange vej til Odense for at væ-

re med til at fejre hans store dag. 

Et stort tillykke til Vagner. 
 

Resten dagen var frit samvær. 

 

Tirsdag d. 29. august stod programmen 

på ”Økonomi og struktur”, som blev 

fremført af Erik Søndersø. Han fortalte 

om , hvordan vi kan komme ind på Fyns 

Døveforenings hjemmeside og se regn-

skabet, og som bliver opdateret. Med 

hjælp af skærmen viste Erik fremgangs-

måde hvordan vi kan komme ind på net-

tet og finde seniors regnskab. 

På den måde kan vi styre økonomien. 

Erik ønsker bedre struktur i seniorklub-

ben. Da seniorklubben ikke har en besty-

relse med formand, sekretær og kasserer, 

o.s.v., forbliver klubben som et udvalg  

under  Fyns Døveforening. 

Klubben trækker på tovholdere, men alle 

har ansvar for klubbens drift. 

Set og sket 

Næste nummer  

af ”Fynboerne” 

kommer ud om-

kring midt i  

oktober. 



Tekst og foto: Jørgen Majgaard 

Jan Thyge 60 år. 
Vores mange årige kasserer for Fyns Døveforening ,  

Jan Thyge er blevet mere voksen - 60 år. Han er den 

der har siddet længst på posten som kasserer. Hvordan 

har han kunne holde det ud? når vi tænker, han har 

fået mange skideballer gennem årene. 

Han har sikkert en sikkerhedsvest inde i skjorten. 

Men man må nok sige, at han er dygtig til regnskab. 

Han har gået på Handelsskolen i Odense, så må han 

have lidt kendskab på regnskab. 
 

Erik Søndersø har skrevet i Pennen for 10 år siden om 

Jan Thyge- -Et udpluk fra Pennen: ”Han har mange 

jern i ilden, så sommetider er der så mange, at det 

kan være svært at nå det hele med kone, børn og deres 

hobbies.  Lege privatchauffør, være heste leverandør 

m.m. udover foreningsarbejdet kan kræve sin mand.” 
 

I fritiden går Jan til Whist og derfor har han pokerfjæs. 

Det siges, at han er en habil spiller og har sikkert fået 

gode placeringer.. 

I sin unge dage har han spillet håndbold for Dan. Sidelø-

bende også deltaget i orienteringsløb. 

Husker en gang, at vi skulle til 

nytårs-orienteringsløb i Åløk-

keskoven,  hvor Jan  ikke duk-

kede op. Så måtte jeg køre ud 

til lejligheden på Saxovej og få 

fat i ham. Desværre var han 

ikke stået op, for han havde 

tømmermand. Det blev uden 

Jan den dag. 

Jan Thyge som vi kender, er 

stille af væsen, gøre ikke en 

flue fortræd, og har altid  hæn-

derne i lommen eller også et 

papir i hånden.  

Som tiden har vist, er han til-

freds med tilværelsen, hvor 

han bor i lejet hus i Seden med 

sin kone Feliksa, og deres to døtre der for længst er fløjet 

fra reden.  

Tak til dig Jan Thyge  for 18½ år som kasserer for Fyns 

Døveforening. Et stort forsinket tillykke med din 60 år 

og ønsker dig al godt i fremtiden. 

 

Side 3 

  

 

   

Ny lynlås ? 

Børnetøj ? 

Forandring ? 

Stof ? 

Reparation ? 

Ny knap ? 

Festtøj ? 

Garn ? 

Bente Wounlund Bust 
SMS: 31132709 

Mail: wounlunddesign@gmail.com 
Web: www.woulunddesign.com 

Et udklip fra Fyns 

Stiftstidende. 

Mon Jan Møller bliver 

en kendis fremover? 

 

Simpelthen en dejlig sommerfest lørdag d. 24. juni, som FDs kulturudvalg stod for, og skal have ros for deres arrange-

ment. Billederne taler for sig selv. Stort tak til kulturudvalget. 

 

Der var en konkurrence med den 

nye dille ”Stigegolf”. 



 

Side 2 

       Runde fødselsdage 

 
 

Til Fyns Døveforening, Seniorklubben ”Fynboerne”  

og Døves Idrætsklub DAN. 

Takker mange gange for opmærksomhed ved min 2 x 40 års 

fødselsdag. 
 

Stort hilsen fra Mogens Beck 

 
 

Til Fyns døveforening og Seniorklubben " Fynboerne " 

samt Whistklubben. 

 Tusind tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag. 
 

Mange hilsner fra Bente Koefoed - Larsen 

Taksigelse 

Program 2017 
 

Onsdag d. 6. september 

kl. 19.oo 

Frit samvær    

Fire medlemmer fra Østfyns 

Døveklub 
 Pinsedag 

Vi fire medlemmer er Hanne og Willy  

Nielsen, Ketty og Bjarne Bendtsen. 

Vi blev enige om at køre en tur i det go-

de vejr, men hvor skulle skulle vi hen? 

Blev enige 

om at køre 

en tur til 

Ravnsborg, 

som ligger 

mellem 

Hågerup og 

Korinth. 

Ravnsborg 

er som be-

kendt bygget 

af Jim Lyng-

vild og hans 

kæreste. Må 

indrømmet, 

at det var ret imponerende at se, der har 

ligget et kæmpe arbejde i at bygge sådan 

en borg samt at det har kostet en del kro-

ner. Nok om det, vi gik rundt og kiggede 

på alle herhederne og må indrømmet, at 

det var et imponerende syn.  
 

Efter nogen tid kørte vi til Få- 

borg og fik os en dejlig stor is, som vi 

nød i fulde drag, snakkede lidt om hvad 

vi så skulle. Blev enige om at køre en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tur til Bogense. Vi fandt et sted  

hvor vi kunne få et måltid   

mad. Først  prøvede vi Røgeriet, men  

der var fuldt optaget. Var så heldigt at 

kunne få plads på Marina spisested, der 

fik vi en lækker  ret. 

Da vi var færdig med at spise, kørte vi 

hjemad. 

Det vil sige, at vi 

kørte det halve af 

Fyn rundt, og vi 

vatr alle fire enige 

om, at det var en 

pragtfuld tur. En tur 

til Ravnsborg er 

værd at anbefale til 

dem der aldrig har 

været der. 
Foto: Hanne Nielsen Tekst: Bjarne Bendtsen 

Hanne Nielsen havde fødselsdag den 13. juni - blev 75 år 

Jan Thyge Pedersen havde ”   ”   den 11. juli -  blev 60 år 

Vagner L.. Jensen    havde ”   ”   den 15. aug. - blev 90 år 
 

Fyns Døveforening og Seniorklubben ”Fynboerne”  
Ønsker dem forsinket tillykke med fødselsdagen. 

            Tak for opmærksomhed ved  

                min 70 års fødselsdag. 
 

                       Venlig hilsen 

                   Leif Bøjsøe-Jensen  

 

 

Til Fyns Døveforening  

Tak for venlig opmærksomhed på min 

75 års fødselsdag..  

Med venlig hilsen  

Hanne Nielsen 

 

 

Til Fyns Døveforening og  

Seniorklubben ”Fynboerne” 

Tak for venlig opmærksomhed 

på min 90 års fødselsdag. 

Med venlig hilsen 

Vagner L. Jensen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKbXxqWfmccCFYmVLAodKnoLdQ&url=http%3A%2F%2Fwww.skelagergaarden.dk%2Fpraktiske-oplysninger.html&ei=etXFVaayM4mrsgGq9K2oBw&bvm=bv.99804247,d.bGg&psig=AFQjCNGRg


Torsdag den 31. august var vi ca. 55 

personer samlet i Døvehuset til et 

rigtig godt foredrag om psykisk vold 

og efterfølgende ophold på et krise-

center. Det var Dilbur Saglamyurek, 

der fortalte om sit liv i Danmark og et 

enkelt år i Tyrkiet.. Det var en op-

vækst med tyrkiske forældre, forvir-

rende med både dansk og tyrkisk kul-

tur. giftemål med en tyrkisk mand, 

som hun fik 2 børn med, og som end-

te på krisecenter og efterfølgende 

blev det til skilsmisse. Et bevægende 

foredrag, som bestemt ikke bliver 

glemt. Dilber var meget åbent og sva-

rede på alle spørgsmål. Det var også 

chokerende at få at vide, hvor mange 

kvinder/mænd, der er udsat for enten 

fysisk eller psykisk vold i Danmark. 

Stor ros til kulturudvalget for det go-

de foredrag! Sådanne gode foredrag 

om forskellige emner vil vi gerne 

have flere af. Og dejligt at se så man-

ge medlemmer i Døvehuset, fra alle 

aldersklasser. 
 

En deltager 

Lørdag den 19. august mødte ca. 30 

personer op ved Døvehuset meget 

tidligt om morgenen kl. 7. Vi skulle 

med bus på udflugt til Hvidsten kro 

og bagefter til Mønsted kalkgruber. 

Vi fandt en plads i bussen og så kørte 

vi mod Fredericia, hvor vi samlede et 

par stykker op. Det var rart, at vi kør-

te i bus, så kunne vi få snakket med 

flere, mens chaufføren kørte bussen.  

I Hvidsten fik vi en rundvisning med 

guide, der fortalte om kroen og ikke 

mindst om Hvidstengruppen, hvor 

flere medlemmer blev skudt af ty-

skerne under krigen. Vi var også forbi 

mindestenen for de 8 personer, der 

blev begravet i Hvidsten. Flere af 

deltagerne havde også set filmen om 

Hvidstengruppen. Vi fik endnu mere 

at vide om faimilen Fiil, som jo har 

ejet kroen i mere end 100 år og bag-

efter blev der så serveret den berømte 

æggekage. 

Flere af os 

fra Odense 

var dog eni-

ge om, at 

æggekagen 

på Carlslund 

er den bedste 

æggekage, 

man kan få! 

Men øllerne 

smagte godt 

Derefter gik turen videre til Mønsted 

kalkgruber, hvor der også var en 

guidet tur ind i kalkminerne Det blev 

en interessant tur, hvor vi fik meget at 

vide. Minerne er de største kalkminer 

i verden! Vi gik op og ned inde i mi-

nen, så turen var ikke for dårligt gå-

ende og lyset kunne også have bedre 

derinde. Men det bliver der blevet 

lavet om på, da Mønsted kalkgruber 

har fået flere millioner til at lave tu-

ren mere handicapvenlig. Denne bli-

ver indviet senere i år. Kl. 17 tog vi 

bussen og kørte mod Fredericia og 

Odense. Vi var 

hjemme ca. kl. 

19, 30 efter en 

rigtig god tur. 

Alle var enige 

om, at kulturud-

valget skal have 

stor ros og alle 

ser frem til en 

udflugt igen 

næste år til et 

nyt sted! 
 

 

Fyns Døveforenings udflugt til Hvidstens kro og Mønsted kalkgruber   

En tilfreds deltager. 



I sidste nummer af Fynboer-

ne”, var der en omtale af 

Anne Høj’s deltagelse i 

Eventyrløbet. Her vil Anne 

Høj vise de gaver hun fik i 

forbindelse med  40 års lø-

bet. Hun blev begavet med 

en bog, lille figur, trøje o.m. 

I øvrigt deltog Anne Høj i 

gruppe 75 - 79 år i tiden 1 

time 18 min og placerede nr. 

1.Flot klaret og tillykke med 

det. 

Alt for Damer Løb. 

Bente Bust deltog til "Alt for Da-
mer" løb i Munkemose Torsdag 
den 15 Juni, og klare sig flot 
trods hendes træning tilstand 
ikke var i toppen, men hun gen-

nemførte de 5 km meget flot, tid, ja det er ikke til at råbe Hurra, 
men vigtig er at hun gennemførte løbet, Bente var ikke alene om 
det, Karin Skorstengaard var også med (fik hils på hende mens hun 
var halv vej under løbet) men hvor blev hun af efter løbet? og jeg kunne ikke finde hende blandt 
de 10,000 damer, hvis man selv skal opleve blandt de 10,000 damer, så er det ikke så mærkeligt 
at hun ikke kan findes. Men det er faktisk en stor oplevelser at se de tusindvis af damer, og så 
hører jeg at mange rejser til Polen/ Thailand for at finde en dejlig dame, det må være en misfor-
ståelse. 
Benny 

Set og sket 

Onsdag d. 7. juni fandt seniortræf sted i Århus.  
 

17 af ”Fynboerne”s medlemmer deltog, som starte-
de med en middag og derefter foredrag af skuespil-
ler Lone Hertz. 
Vi havde forventet, at hun vil fortælle om  ældres  
livskvalitet, men det var mere om hendes psykisk 
handicappede søn Tomas.  

 
 

 

Vi er klar til den kommende sæson - så 

skal der trænes badminton - tirsdag 

den 5. september 2017 

Mødes ved Odense Katedralskole, Jern-

banegade 34 · 5100 Odense C. kl. 18.30-

18.45 - fordi døren skal lukkes efter kl. 

18.45. 

Find din badmintonketcher frem - børst 

støvet af og mød op i sportshallen. 
Vi ses ☺ 

Hilsen Jean Protin 
badmintonleder 
 Skuespiller  

Lone Hertz 


