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Underafdeling af Fyns Døveforening 

Seniorklubben ”Fynboerne” 

09. januar: Frit samvær - 

       meddelelser 

23. januar: 

06. februar:  Årsmøde 

20. februar: 

08. marts: 

20. marts 

03. april: 

17. april: 

01. maj: 

15. maj 

29. maj: Sæsonafslutning 

13. juni: Seniortræf i Ålborg 

 

 

Seniorklubben ”Fynboerne” 
Vi havde en dejlig hyggelig eftermiddag tirsdag d. 

7. november 
 

Lidt motion fik vi ovenikø-

bet! Hvorfor ? JO ! 

Fordi vi spillede omvendt 

BANKO, d.vs. vi 29 , som 

deltog i omvendt banko, kom op og stå plus ned og 

sidde alt efter hvilket tal, der blev råbt op. 
 

Tak til Ida Danekilde for arrangementet også tak til 

hendes hjælper Ellen Eriksen ..fra en af de heldige 

vinder. 

Tekst: Vera 

”Fynboerne”s 
 

julefrokost   

den 5. december   

på Fangel Kro. 

Den 21. november havde vi besøg af Annegrethe Pedersen og 

Annette Ilsø, som skulle fortælle om Døves historisk selskab. 

Materialer som Døves historisk selskab kunne få fat i, ligger 

opbevaret på Kastelsvejskolen. De vil meget gerne og er inte-

resseret i , hvis andre har nogen liggende hos private, som har 

relationer til historien. 

Annegrethe og Annette  gjorde det levende og sjovt at høre 

på. 

Tak for en god dag. 

Døves historisk selskab 

 

 

 

 

 

 

I år blev der holdt en god julefrokost på Fangel 

Kro, som sluttede af med Ris a´ la mande uden 

mandelgave. Det må vi råde bod på næste år.  

Program forslag til 2018: 

Besøg på Eksperimentariet i København 

(Ingelise Madsen) 

Besøg hos TV2 i Odense (Kim Blohm) 

Fortsættelse på foredrag med emnet" Ma-

fia" (Angelo Bianchi) 

Tidligere forslag, som blev vedtaget i for-

bindelse med efterårets program for 2017: 

Nyborg Whisky Destilleri (Lis Danekilde) 

Foredrag af Alex Steenholm (Josephine 

Anker) 

Gamle Døvefilm (Jørgen Majgaard/Benny 

Pedersen) 

Foredrag af Vibeke Borup om rumstationen 

ISS (Hanne Hvidtfeldt) 

Omvendt banko (Ida Danekilde/Hans Oluf 

Hauch) 

IT-kursus for ældre døve på Odense Kom-

munes kursussted (Vibeke Borup) 

Bevægelsesgymnastik (Vibeke Borup) 

Flere forslag er velkomne:-) 

Hanne Hvidtfeldt 

God 

Jul  

og  

Godt  

nytår 



 

 

DDLs formand Lars Knudsen  besøgte Fyns Døveforening 
Side 2 

Lars Knudsen blev valgt som formand for DDL i år ved 

landsmøde i Århus den 29. april. Hvem er han? 

 

Derfor har Fyns Døveforening inviteret ham til at fortælle om 

sig selv, og hvilke planer han har for i fremtiden. 
 

Lars Knudsen startede med et oplæg om DDLs struktur, hvor-

dan det hænger sammen, om forbindelse med omverden o.s.v. 

Han ønsker at komme tættere på døveforeningens medlem-

mer, for som han nævnte, uden døveforeninger så var der in-

gen Danske Døves Landsforbund. Fyns Døveforening har 

længe følt, at der ingen kontakt har været mellem os og DDL. 

 Det vil den nye formand gøre noget ved. Nogle af vores 

medlemmer  var oppe på talestolen og fortalte, at servicen fra 

DDL har længe været under kritik. Især har seniorklubben 

følt, at de fik ikke den service som før i tiden. Lars Knudsen 

fremkom med svar,  bl.a. at der var ikke ret mange penge til 

ansatte og har måtte fyre nogle. Lars var forbavset over pen-

sionistgoder vi havde dengang. Vi havde fri kontingent, når 

man som pensionist har været medlem i 25 år. Og Becker 

legat fik man også, som var på 300 kr om året. 
 

Der fremkom fra en deltager, hvorfor vi pensionister skal be-

tale kontingent lige så meget som dem i arbejde.  
 

Der var livligt forespørgsler, som ikke var kedelig. 

Dødsfald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 23. november sov Irma ind på 

Egebækhus omgivet af sin familie. 

Hun blev 89 år og skulle have fyldt 

90 år d. 20. april. 

Vi husker Irma, som en beskeden, 

smilende og altid glad person kaldet 

”Solstråle”. 
 

Om nogen husker det, så har Irma 

og Kai boet i Døvehuset i vicevært 

lejligheden i nr 12 1. sal. 

De flyttede ind omkring 1949 sam-

men med deres 2 børn Birthe og 

Jørn. 

I 1975 købte de et hus i Marslev og 

boede der i mere end 30 år, før Irma  

 

 

flyttede til en ældrevenlig bolig i 

Dalum. Efterhånden skrantede hel-

bredet og hun havde behov for mere 

hjælp i hjemmet, valgte hun at flytte 

til en lejlighed på Ulleruphus, hvor 

der var hjælp i nærheden samt social 

samvær med andre døve. 
 

Vi husker, Irma har flittigt stået til 

rådighed i køkkenet, hvor Kai var 

kaffefar, hvor hun vimsede rundt og 

sørgede for at fylde kaffe på kander 

(dengang var det kaffekander af por-

celæn, som blev fyldt op fra den 

store Madam Blå) og opvasken blev 

klaret manuelt. Ja, det var tider den-

gang. 

Så var Irma en knag til patchwork 

og ikke mindst til porcelænsmaling. 

Hun har også været sekretær for da-

værende Kvindeforening i nogle år. 

Også ved Seniorklubbens arrange-

menter, har hun været en flittig gæst, 

der spredte smil og glæde hos os 

alle. 

De sidste 14 dage før hun døde, var  

hun indlagt på Kolding sygehus.  

 

 

Hun var livstræt efter lang tids 

svækkelse og meget dårlig, da valgte 

familien at få hende flyttet til Ege-

bækhus, så hun kunne være tættere 

på dem. Og heldigvis kunne det lade 

sig gøre, så familien fik taget afsked 

med Irma på en smuk måde. 
 

Irma blev bisat i Marslev kirke d. 1. 

december, hvor vores præst Ulrik 

Thim forrettede bisættelsen. 

Bagefter var der sammenkomst i 

Holev forsamlingshus, hvor mange 

af Irmas familie, tidligere naboer og 

døve venner fra seniorklubben og 

andre deltog. 

Irmas datter Birthe og barnebarnet 

Eva holdt en smuk minde tale, som 

rørte os alle. 
 

Pudsigt nok blev Kai bisat d. 27. 

november 2007 og 10 år efter d. 1. 

december 2017 blev Irma bisat og 

nu er de sammen. 
 

ÆRET VÆRE IRMA HANSENS 

MINDE 

Tekst og foto: Jørgen Majgaard 

Irma Hansen er ikke mere iblandt os. Tekst: Lis Danekilde 



 

Side 3 

       Runde fødselsdage 

Program 2018 
 

3. januar -  Frit samvær 

7. februar - Årsmøde 

7. marts  -   Vietnam 

4. april   -    Påskehygge 

5. maj    -    Udflugt 

Gunhild Jacobsen fylder 50 år  den 13. januar 

Kirsten Branderup fylder 75 år den 24. januar 

Svend Kaspersen fylder 75 år den 27. januar 

Jørgen Majgaard fylder  80 år den 29. januar 

Ellen Nymann Eriksen fylder 70 år den 7. februar 
 

Fyns Døveforening og Seniorklubben ”Fynboerne”  
ønsker dem tillykke med fødselsdagen. 

 

   

 

Ny lynlås ? 

Børnetøj ? 

Forandring ? 

Stof ? 

Reparation ? 

Ny knap ? 

Festtøj ? 

Garn ? 

Bente Wounlund Bust 
SMS: 31132709 

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

Kære læsere. 
Når dette læses, er det nok den 

sidste for i år. Som det ses et 

andet sted, at jeg ønsker at 

stoppe, så ved jeg ikke om 

”Fynboerne” fortsætter i det nye år.  

Tilbage har jeg at sige, tak til dem, som 

har været involveret i nyhedsbladet. 

 

 
 
 
 

 

Ønsker jer alle en rigtig god jul  

og et godt nytår 

Til seniorklubben ”Fynboerne” 

Tak for opmærksomheden ved min sygdom. 

Det varmer, at så mange har tænkt på mig. 

Tak af hjertet. 

Venlig hilsen Hans Oluf Hauch 

 

Til Fyns Døveforening. 

Tak for venlig opmærksomhed på min 75 års fødselsdag 

Med venlig hilsen 

Kirsten Scheye Poulsen 

Taksigelse 

Østfyns bankospil fandt sted d. 1. november, 

hvor lokalet var fyldt op med spillelystne spille-

re. Aftenens overskud blev på ca. kr. 1900,00, 

takket været sponsorer fra Nyborgs butikker. 

Julefrokost på hotel Villa Gulle 

Den 6. december. 

 

Hvem vil være min afløser? 
Er der nogen  som kunne tænke sig at overtage arbejde med 

”Fynboerne” s informationsblad.. 

Jeg ved ikke hvor mange år, jeg har været med i redaktionen i 

Pennen, men der kommer et tidspunkt, at man må stoppe. 

Jeg håber , at nogen vil overtage, og at derved kan komme en 

fornyelse og lidt anderledes layout end det jeg har gjort. Jeg 

føler at jeg er kørt fast i samme spor . 
Jørgen Majgaard 

Julefrokosten hos Villa Gulle var ba-

re så lækkert. Der var 2 mandelgaver, 

som blev vundet af søskende par, og 

der blev råbt SNYD fra salen.  


