
Årsberetning 2019.  
 

Foreningen v. formand Frank Hansen.  
 
2019 har været et særligt år med mange aktiviteter og hvor frivilligheden i foreningen 
er vokset. Det er virkelig en fornøjelse at nå at opleve dette i Fyns Døveforening, 
som formand.  
 
Der er blevet renoveret i kælder-lokalet, som nu er blevet til et hyggeligt sted at være 
for udvalgene. I 2020 skal det sidste på plads sammen med udvalgene. Der er også 
blevet lavet andre små opfriskninger i festsalen.  
 
Derudover har vi fået etableret flere udvalg.  
 
Det ene er FDs 125 års jubilæumsudvalg (Camilla Huzell, Gunhild Jacobsen og Kim 
Melander), som har været godt igang med at planlægge til d. 18 og 22. august 2020.  
Til medlemsmødet i 2019 undersøgte vi interesse for at etablere et jubilæumsskrift. 
Der var kun en der meldte sig, så derfor har vi ikke kunne arbejde videre med dette.  
 
Det andet udvalg er aktivitetscenter teamet, som blev oprettet efter at en gruppe fra 
Seniorklubben havde søgt midler fra Odense kommune til at opstarte et 
aktivitetscenter for alle tegnsprogstalende på Fyn.  
Teamet har sammen med FDs bestyrelse ansat en aktivitetsleder, Malene Melander.  
Projektet har vist sig at være en kæmpe succes, hvor der kommer en god blanding 
af medlemmer/ikke-medlemmer, ældre og unge, mænd og kvinder.  
Det er også lykkedes aktivitetscenteret at søge penge til fællesspisning fra 
Generationspuljen i Odense kommune.  
Der har været 5x fællesspisning i 2019 - og alle gange har der været stor interesse 
samt alle hjælper til. Fedt at se der er folk der gladeligt melder sig til at lave maden 
og skabe en hyggelig aften.  
 
Døveklubben Østfyn har efter anmodning fået tilskud til deres formål i Nyborg. De 
har ca. 25 medlemmer, hvor de laver arrangementer 1 onsdag hver måned, 
derudover deltager ca 1/3 af medlemmerne i Fyns Døveforenings arrangementer. 
FDs bestyrelse finder det rimeligt at Østfyn får et tilskud til deres egne 
arrangementer.  
 
Vi søger hvert år §18 i kommunerne: Midtfyn, Vestfyn, Nordfyn, Nyborg og Odense. 
Her har vi frivillige, der sidder med dette store arbejde at søge hvert efterår samt 
afrapportere hver forår.  



Fyns Døveforening er afhængig af de penge vi kan få fra kommunerne, da de går til 
foreningens arrangementer. Det er vigtigt for os i foreningen at kunne give gode 
aktiviteter og øge livskvaliteten for døve på Fyn.  
Derudover har vi en indtægt til udlejning, som går til ejendommens vedligeholdelse, 
hvilket kræver man overholder den danske bolig-lov samt udlejningsregler.  
De to områder er uhyre vigtige for foreningens daglige drift og aktivitetsniveau.  
 
Derfor vi FD vil sige stort tak til vores frivillige Malene Melander (vores §18 ansøger) 
samt Erik Søndersø (vores økonomiske rådgiver). I december 2019 fik FD bevilliget 
140.000 kroner til foreningsarrangementer og aktivitetscenter i 2020. Det er flot 
arbejde af de to.  
 
 
Foreningskælderen har også fået en stor makeover - hvor vi skal takke Camilla 
Huzell, som fik etableret en arbejdsgruppe. De har brugt mange timer. Der kan 
læses mere herom under ejendommens beretning. Stort tak herfra til jer frivillige der 
har givet en hånd med lige fra rengøring til nedrivning.  
Målet er at kælderen bliver mere brugervenligt for vores forskellige udvalg, såsom 
whist, poker og bestyrelsesmøder.  
Vi håber også at kunne udleje kælderen til medlemmerne, til døve organisationer til 
møder, workshop mv., da Fyn ligger dejligt centralt.  
 
 
Som formand vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og alle medlemmerne plus andre 
døve klubber for godt samarbejde. Det har inspireret mig at følge foreningsarbejdet, 
selvom jeg startede med at stille op som formand med klar udmelding om at jeg ville 
fokusere på foreningens drift. I har bakket op om dette og vi har i samlet flok fået 
foreningen til at køre samtidig med vi har fornyet huset og arbejdsgangene internt i 
foreningen. Tak til jer i og udenfor bestyrelsen, som har sparret med mig omkring det 
at være formand.  
 
 
Og sidst men også meget vigtigt skal der lyde et stort tak til alle jer frivillige i 2019. 
Der er mange som har hjulpet. Og mange af jer har brugt rigtigt mange timer af jeres 
fritid.  
37 frivillige + bestyrelsen er blevet inviteret til frivillig fest. jeg som formand og 
bestyrelsen glæder os til at være sammen med jer for at kunne sige stort tak til jer. 
Uden jer - ingen forening. 2019 har været et rigt år takket være alles bidrag i 
foreningen.  
 
 
 



Ejendommen og vedligeholdelse 
 
I 2019 er der sket store ting i kælderen.  
Bestyrelsen etablerede en arbejdsgruppe bestående af Camilla Huzell, Malene 
Melander, Benny Gravesen og Mikael Lund.  
Det har været en stor hjælp at have arbejdsgruppe til at komme med ideer, skaffe 
frivillige samt udføre arbejdet i kælderen.  
De har lagt meget tid og energi i kælderprojektet.  
Der er blevet kørt ud med affald rigtigt mange gange. Vægge er fjernet. Der er blevet 
malet på vægge og loft og trappen, fjernet gulv, revet gammel køkken ned, lagt nyt 
gulv og sat nyt køkken op.  
Ja, en total renovering af køkken og klublokale.  
Og toiletterne har fået en moderne makeover.  
 
Det tidligere værksted i kælderen har også et ansigtsløft, hvor der er blevet ryddet op 
og fået nyt maling på loft, vægge og gulv. Nu er det så blevet til et opbevaringsrum 
for forskellige udvalg.  
 
Der er også sket udskift af beboer i lejlighed.  
Forhaven har også fået udskiftet flis.  
 
Ejendomsleder og vedligeholdelses-leder vil her til sidst sige tak for godt samarbejde 
med de mange frivillige der har givet en hånd med til renoveringen af kælderen samt 
det forefaldende havearbejde. 
 
Jan Elmer og Kim Melander  
  
 

Årsberetning fra Kulturudvalgs-leder ved Karin Skorstengaard 

Et spændende år: 

2019 blev et år med mange spændende foredrag, en (igen) god bus-udflugt og et 
par fester. 

Generelt har der været stor tilslutning til foreningens arrangementer - og mange 
medlemmer har bidraget med godt humør og en hjælpende hånd. Det skal I alle 
frivillige have stort tak for - både jer som har hjulpet lidt og jer der har hjulpet meget. 
Al hjælp er dejligt i kulturudvalget, så vi kan få tingene til at køre i foreningen.  

 

Du kan her nedenunder læse om de forskellige arrangementer og hvor mange der 
kom.  



 

Den 26. jan. 2019 var årets første fest – Nytårskur. Allerførst viste teater: ”Syv 
Fabelagtige Fortællinger” af Ditte Gaarde (døv) og Flemming Bang (hørende) kl. 
17.00, og alle gæsterne havde smil på læben. Derefter nød vi nytårsmaden bestilt 
udefra, hvor 3 frivillige arbejdede i køkkenet og bragte de tre retter til buffetbordet. 
Alle borde fik til opgave at finde på en leg/underholdning til alle gæsterne. Det var 
dejligt at alle gerne ville hjælpe til med at gøre det til en god aften.  

 

Den 7. feb. 2019 oplæg af SMÅTEGN (tolkefirma) aflyst pga. få tilmeldninger. 

 

Den 12. marts kom en russisk og døv mand for at fortælle om hans oplevelser “fra 
mafia til præst”. Historien skulle handle om hvorfor/hvordan han skiftede til 
døvepræst.  

32 deltager kom for at høre hans fortællinger.  

Allerførst spiste vi smørrebrød inden foredraget 

Det var nu lidt af en skuffelse, det handlede ikke om mafia - men om hvordan dårlig 
held forfulgte ham og nu ledte efter et bedre vej i livet. Svaret søgte han i Biblen og 
til gudstjenester.  Der oplevede han at livet nu ændrede sig til det bedre og derfor tog 
han præste-uddannelsen, da han mente gud og kirken er vigtig at have i sit liv.  

 

Den 4. april var der torsdag aften kl. 17.00 – ca. 21.30– besøg af CUE 
(hjælpemiddel).  

Der kom 33 deltagere og to tegnsprogstolke, fordi to unge friske fyre fra Århus kom 
og fortalte om CUE (hjælpemiddel).  

De to fyre var nysgerrig for at høre om døves behov af hjælpemidler og de fik mange 
gode input så de kunne videreudvikle deres CUE-system.  

Inden foredraget nød vi Gunhilds lækre hjemmelavet ris med gryderet. Alle var godt 
mætte inden foredraget. 

 

Den 25. april var der foredrag i døvehuset af Ruth “Ruth i krig” og ”Kaffe og kage 
mellem krudt og kugler .” Det er den allerbedste foredragsholder, Fyns 
Døveforening har haft besøg af i de sidste 2 år.  

Det var et fantastisk foredrag, hvor vi alle fik rørt lattermusklerne mange gange og 
også fik meget at vide om soldaterlivet i Irak og Afghanistan og set mange billeder 



derfra. Ruth er en rigtig god foredragsholder, så vi håber vi kan få mulighed for at 
møde hende igen til et andet foredrag.  

Hun var virkelig god, men ærgerligt at så mange af jer medlemmer ikke fik 
fornøjelsen af at se og høre hende. I er gået glip af et virkeligt godt foredrag. Selv 
Erik Søndersø som jo ellers ikke er meget for foredrag, synes at det var godt. Så FD 
får alle 6 stjerner for dette arrangement.  

Det var fremmøde af 22 medlemmer, 2 tegnsprogstolke. 

 

Den 10. maj ”Tegnsprog blinker”  pga. tegnsprogsdagens 5 års jubilæum - 
arrangeret af DDL.  Vi tog til Fredericia Tegnsprogshus, hvor vi sad sammen som 
foreninger for sig.  

Der var mange spørgsmål som vi skulle svare på. Øv, vi vandt ikke… Vinderen blev 
Tegnbuen, nr. 2 Ådf og nr.3 FTSF. Der var 22 deltagere fra Fyns Døveforening. 

 

Den 7. juni Gugga og Steffen  fortalte mere omkring deres tur i Afrika , som Døvefilm 
har udsendt i deres program. Foredraget foregik på i Fredericia.  

Denne gang var der 13 fra Fyns Døveforening der kom sammen med andre 
medlemmer fra forskellige døveforeninger for at set foredraget.  

Det var spændende historier, der blev grinet undervejs, mens de fortalte om deres 
opfattelser af døves vilkår og kultur i Afrika og flere kom med nysgerrige spørgsmål 
om Ghana. En dejlig aften med socialt samvær bagefter. 

 

Den 22. juni FD´s sommerfest havde vi et samarbejde med Fredericia 
Tegnsprogsforening (FTSF) vedr. sommerfest. Vi inviterede FTSF hos os dette år. (i 
2020 sker det hos FTSF)  

Vi var heldige med godt solskinsvejr. Der kom en slagter, som grillede pattegris til 87 
personer.  

I starten fik vi alle kaffe/the med småkager med hyggelig snak. Senere om 
eftermiddagen var der mulighed for forskellige sommer-spil fx vikingsspil, kroket, 
dart, bobspil og plastikglas med bolle og kryds spil udenfor ved baghaven. Man 
kunne selv vælge om man ville spille sammen med nogen eller sidde og snakke. 
Derefter spiste vi alle i festsalen og senere på aftenen var der underholdning. Der 
kom i alt 87 voksne til sommerfesten. 

 



Den 22. august ”Halv mand – helt menneske - historien om en mirakuløs mand” 
af René Nielsen. Det var også en succesfuld aften med hans opfattelser af livet og 
hvad han har gennemgået. Der kom 49 fremmøde til foredraget. Nogle fra FTSF 
kom også (da det var et samarbejde mellem FTSF og FD for at dele udgifterne til 
foredraget).  
 
Den 12. september Hana Hein er døv og tjekkiskfødt , og hun fortalte om sine 
oplevelser i barndom i Tjekkiet og hvordan hun flygtede til Danmark. Der kom 32 
fremmøde til foredraget. 
 
Fredag d. 4. okt. kl. 19.00 Pelle Hvenegaard foredrag om ”Kære Zoe Ukhona” i 
FTSF. Igen et foredrags-samarbejde med FTSF (for at dele udgifterne til foredraget).  
Ca. 22 medlemmer fra Fyns Døveforening kom til FTST for at se Pelle Hvenegaard 
Han fortalte om bogen ”Kære Zoe Ukhona” som er hans adoptionsbarn. Et 
hjertevarmt foredrag.  
 
Lørdag d. 5. okt. Kl. 12.30-23.00 udflugt til Vadehavscentret og Sort Sol . 14 
personer kørte til Vadehavscentret, der ligger midt i Nationalpark Vadehavet ved 
Ribe.  
Vi alle fik kage, og vi selv tog kaffe med. Derefter kiggede vi i Vadehavscentret rundt 
om naturen bl.a. fugletræk, dyrelivet og vand oversvømmet m.m. Derefter kørte vi til 
sort sol for at se over 100.000 stære, der fløj og dansede i himlen, mens vi kiggede 
på dem. Det var meget smukt at se ”udsigten”, og vi så også 2-3 rørhøge (rovfugle) 
jagtede efter at fange en stær, men stærene drillede rørhøgen. Sidst spiste vi på en 
restaurant (buffet) og så kørte vi hjem til Fyns Døveforening. Udflugten var en rigtig 
hyggelig dag for 14 personer, men det var uheldigt sammenstød af whistturnering 
samme dag som udflugtsdagen. 
 
Søndag den 3. nov. kl. 13.00-ca.18.00 var der Gudstjeneste og banko, som 
sædvanlig succesfuld dag, med det store fremmøde til banko i Fyns Døveforening.  
Allerførst var der traditions tro gudstjeneste i kirken og bagefter kom der 92 personer 
til banko! Døvepræsten havde arrangeret en fælles bustransport fra Ulleruphus, som 
også kom til vores årlige bankospil og de var glade for muligheden. 
 
Lørdag den 16. nov. Kl. 17.30-02.00 holdte vi julefrokost for Fyns Døveforening, 
der var 46 personer med.  

Kulturudvalget samarbejdede med Pokerudvalg, da pokerudvalg havde arrangeret 
pokerturnering tidligere på dagen inden julefrokosten.  
Kulturudvalget kunne ikke finde nogen frivillige, som kunne arbejde i køkkenet, 
hvilket betød Birgitte J., Janni, Gunhild og Karin måtte tage tjansen og servere mad 



og vaske op m.m. (Håber vi kan finde frivillige til næste fest). Vi bestilte julefrokost 
udefra. Vi hyggede os og sludrede videre til sen nat.  
  
Lørdag den 7. dec. kl. 14.00-ca.17.30 var der juletræsfest i Fyns Døveforening. Vi 
begyndte med gudstjeneste kl. 14, hvor døvepræst Christina fik mange børn med i 
fortællingen om Jesu fødsel. Der var både store og små, som spillede Josef, jomfru 
Maria, de 3 vise mænd, englen og kongen. De skulle ikke sige noget men kun spille 
de forskellige personer. Rigtig godt! 
 

Derefter kom der ca. 60 deltagere i alt, heraf ca. 18 børn til Døvehuset, hvor det 
flotte juletræ stod klar med tændte lys. Vi var mange både voksne og børn.  

Dejligt at se så mange små børn. Vi gik rundt om træet og bagefter legede vi også 
”Jeg gik mig over sø og land” og ”Nu går vi rundt om en enebærbusk”. Vi fik besøg af 
julemanden og hans kone, de delte slikposer ud og juice. Kaffe til de voksne. Sidst 
på dagen fik vi besøg af en tryllekunstner, som var meget populært. Flere børn hjalp 
ham med at trylle og alle børnene fik til sidst et ballondyr med hjem. 

En hyggelig eftermiddag, som sluttede med, at vi ønskede hinanden en GOD JUL. 

 
Tusinde tak til dig, som gav en hjælpende hånd: 

Jeg vil TAKKE jer alle i kulturudvalget og derudover de ekstra frivillige , der har 
hjulpet meget ved kulturarrangementerne i 2019.  

 

Og derudover også takke jer i medieudvalget for at hjælpe med at skrive indlæg om 
kulturarrangementerne på Fyns Døveforenings hjemmeside, kreere nyhedsbreve og 
sidst men ikke mindst lave opslag på Facebook.  

Jeg kan ikke klare det uden jer, og jeg er virkelig meget glad for at have jer frivillige 
med til forskellige kulturarrangementer m.m.  

Allersidst tak for samarbejde med pokerudvalget at arrangere til fester. 
Kulturudvalget kan ikke stå alene uden jer.  

 

Jeg håber, at vi forsætter samarbejdet med flere frivillige til næste år - da jo flere vi 
er om at løfte foreningen - jo sjovere bliver det for alle.  

 
 
 

 
 



Årsberetning fra familieklubbens leder Signe Rasmussen. 
 
Til Fyns døveforenings årlig generalforsamling i feb 2019 blev to (nye) personer valgt 
til at videreføre Familieklubben. Jeg var en af de to personer og blev valgt som 
lederen. 
 
Vi kan ikke klare os uden frivilliges hjælp. 
 
Et godt eksempel er at en frivillig (og dens hjælpere) tog chancen at arrangere 
børne-banko 
I pausen under Fyns døveforenings årlige banko søndag 3 november blev børnene 
samlet. Ca 10 børn fra 2 år til ca 15 år deltog og da dette arrangement afprøves for 
første gang spillede vi én omgang banko, hvor den der har en række fuld fik banko. 
Den yngste deltager vandt en slik julekalender. 
Børnene syntes, det var en succes, så måske gentages arrangementet i 2020. 
 
Mange TAK for hjælp til frivillige! 
 

 

Året 2019 i Whistklubben. 

Vi har i år haft det fint. For det meste har vi spillet 3 borde. Derudover har vi mistet 
vores kassere, Jan Møller. Her har Leo Petersen overtaget kassereposten.  

Forhåbentligt går det fortsat godt i Whistklubben i 2020. 

 

De venligste hilsner Angelo Bianchi, formand for Odense Whistklubben. 

 

Poker årsberetning 2019 
 
Vi har haft et godt år i Poker, både forår og efterår. Begge sæsoner har der været 4 
runder, hvor den 4. runde afsluttes med en dagens spil også. 
 
Vi voksede i deltagerantallet fra foråret til efteråret, vi startede med 2-3 borde og 
havde gennemsnitligt 17 deltagere.  
I forår og efteråret var vi 19 spillere. 
Forårets 4. runde og dagens spil 19 deltagere og i efterårets 4. runde og dagens spil 
deltog der 23 spillere. 
 
Det er dejligt at opleve den store interesse for Fyns Døveforenings poker. 



Vi ser nye ansigter, som vi ikke ser til andre af foreningens aktiviteter, så det viser jo 
bare, at det er godt Fyns Døveforening afprøver nye aktiviteter og derved kan tilbyde 
vores medlemmer aktiviteter, der rammer jeres interesser. 
 
Vi oplever en hyggelig stemning, hvor der er plads til social snak og højt humør. 
Deltagerne skal komme i god tid (ellers mister de point), men der er tid til snak både 
inden vi starter og når vi slutter. 
Og derudover er der en god halv times pause med tid til kaffe og kage. 
 
Vi vil gerne sige stort tak til kaffe-hjælperne: Søren Rützou og Janni Jakobsen. 
Dejligt I gerne vil hjælpe poker-udvalget. 
Og tak til alle jer andre der har hjulpet med stort og småt i løbet af året. Dette 
betyder meget for os i poker-udvalget, da det gør vores frivillige arbejde sjovere. 
  
Lidt om resultaterne i 2019: 
Forår samlet point 2019: 
1. Jan Thyge 
2. Pav Nielsen 
3. Domenico Barilaro 
4. Benny Gravesen 
 
Forår Dagens spil (som foregik samme dag med 4. runde): 
1. Peder Sørensen 
2. Pav Nielsen 
3. Carsten Asmussen 
4. Andrew Rodda 
 
Efterår samlet point i 2019: 
1. Pav Nielsen 
2. Benny Gravesen 
3. Peder Sørensen 
4. Henrik Petersen 
 
Efterårets dagens spil (samme dag som 4. runde): 
1. Brian Engbjerg 
2. Pav Nielsen 
3. Henrik Petersen 
4. Frank Hansen 
  
Med venlig hilsen 
Poker udvalget: Benny Gravesen, Mikael L. Hansen og Kim Melander 
 



Årsberetning for Seniorklubben, Fynboerne – 2019 
 
Programmet i 2019 har været afvekslende. Der har været både foredrag, banko, 
besøg af Brohusklubben, Kbh, loppemarked, 2 program møder, frit samvær, 
sommerafslutning og julefrokost.  
 
Jeg nævner de vigtigste arrangementer: 
 
Forårsprogram 2019: 
 
Februar måned  – Årsmøde 2019. Det blev besluttet at oprette en bestyrelse i stedet 
for tovholdere. Bestyrelsen består nu af formand Folmer Pedersen, sekretær Vibeke 
Borup, kasserer Leo Bank Petersen og bestyrelsesmedlem Grethe Søndersø.  
 
Den nye bestyrelse er under Fyns Døveforening. Rent økonomisk bliver der ingen 
forandringer for ”Fynboerne” – og vi beholder også navnet ”Fynboerne”. Den eneste 
forandring er, at det nu er bestyrelsen, der har ansvaret for Seniorklubben, også 
økonomisk – hvor vi før havde et fælles ansvar. 37 deltagere. 
 
Marts måned – Foredrag om Akut Fælles Akutmodtagelse af akutsygeplejerske 
Nina Andersen. Et godt foredrag – hvor vi også fortalte hende om de problemer, 
døve har, når de bliver indlagt. 40 deltagere. 
 
April måned – foredrag af Inge Corell om Takt og Tone. Inge Corell er den kendte 
Emma Gads efterfølger. Det var godt at få de mest velkendte ”regler” genopfrisket. 
Hun var en levende foredragsholder – og der var mulighed for at købe de to bøger, 
hun havde skrevet. 40 deltagere.  
 
Vi havde også ”Fup og Fakta”, som Vera havde ansvaret for. 38 deltagere. 
 
Maj måned - Seniorklubben på udflugt til Fanø med bus og frokost. 
 
Seniorklubben var også vært for ”Brohusklubben”, Kbh (14. maj) med fælles frokost. 
Der var ca. 90 personer i alt – både Seniorklubben og Brohusklubben. 
 
I slutningen af maj sommerafslutning med frokost hos Marinaen i Kerteminde, hvor vi 
spiste en lækker buffet. Antal deltagere kendes ikke. 
 
 
 
Efterårsprogram 2019: 
 
September måned – Besøg på Odense Glasværk i Havnegade, hvor vi så, hvordan 
de arbejdede med at fremstille glasvaser, figurer, skåle mv. Der var lavet mange 
smukke ting, og man kunne købe nogle af deres færdige arbejder, som var udstillet. 
Bagefter gik vi over til Storms Pakhus for at drikke kaffe/the. En god dag.  
30 deltagere. 
 



Vi havde også loppemarked med ting, som medlemmerne ikke længere ville 
beholde.  
26 deltagere. 
 
Oktober  måned – Foredrag af læge og forfatter Jerk W. Langer, som fortalte os om 
ældres sundhed. Han fokuserede bl.a. meget på antiinflammatorisk kost, dvs. kost, 
der forebygger inflammation (betændelse) i kroppen. Et meget interessant og også 
inspirerende foredrag. 35 deltagere. 
 
Vi havde også et programmøde, hvor vi skulle planlægge aktiviteter i Seniorklubben i 
forår 2020. Mange ideer kom frem. 38 deltagere. 
 
I slutningen af okt. var der foredrag af fængselsbetjent Tom Thomaesen fra Kbh – 
om ”Bag fængslets mure”. Spændende at høre/se, hvad der foregår bag fængslets 
mure. 
40 deltagere. 
 
November måned – Omvendt banko. 43 deltagere 
 
Og besøg på Tidens Samling i Farvergården i Odense. Det var en udstilling, der 
viste, hvordan moden var – både møbler, tøj, hatte osv. så ud fra ca. år 1900 frem til 
ca. 1990. Virkelig morsomt at se, hvordan tingene så ud i gamle dage, især 
møblerne med opdækning til middag, som med årene blev mere og mere moderne 
at se på. En ansat gennemgik (med tolk), hvordan tingene udviklede sig gennem 
årene.  
Ca. 35 deltagere. 
 
December måned – Juleafslutning i Munkebo Kro – i Munkebo med  
Julebuffet. Et dejligt sted med dejlig mad. God stemning. 33 deltagere. 
 
 

Nyborg Døveklubbens årsberetningen 2019. 
 

D. 9 januar: Der kom 15 personer og det var Palle der stod for underholdning, vi 
skulle stable bolle med hjælp af jernpind, da vi måtte ikke røre den med fingerne.  
Bagefter fortalte Lis fra gamle pennen om døveklubbens udflugt til legoland i 2003, 
hvor Ellens bildæk var punkteret og vi mødte også Brians søster på restaurant i 
Legoland.  
 
D. 6 februar: Årsmøde, der kom 14 personer. Bestyrelsen blev genvalgt.  
 
D. 6 marts : Jørgen viste gamle billeder fra døveklubbens arrangementer på 
projektor. 
Bagefter blev der vist Døveklubbens fotoalbum fra 1967 til nu, sjov at se gamle 
billeder.  
Vi var 20 personer.  
 



D. 3 april: Vi havde omvendt banko, hvor alle skulle stå op. Når det bliver trukket nr. 
op som de har på pladen, skal de sidde ned.  
Dem som står op alene til sidst har vundet.  
Det var 5 gevinster a´ 100 kr. Man skulle betales 50 kr pr. plade og overskud på 400 
kr. til kassen. 
Vi var 18 personer.  
 
D. 4 maj: Udflugt til Fanø. Vi var 49 personer også fra Odense. Det var rigtig god 
dag.  
 
D. 4 september: Efter en lang sommerferie startede vi igen i Døveklubben. 
Det var meningen, vi skulle have besøg fra Herning, men desværre blev det aflyst, 
fordi vi ikke kunne arrangere deres besøg om dagen, da vi kun har klublokalet om 
aftenen.  
Så det blev til fri samvær og vi var 18 personer. 
Jørgen M. viste en kort videooptagelse fra vores besøg i Herning d. 18 maj 2017, der 
skulle fortælles ferieoplevelser, fortalte Jørgen M. en sjov fiske oplevelse, som blev 
en fiasko. Det morede vi os meget over.  
 
D. 2 oktober: I dag skulle vi have frit samvær, men Lis fik ide med spørgsmålsleg, 
som hun fandt på nettet. 
Der var 13 forskellige spørgsmål, som var lidt svære men sjove at løse i grupper.  
Vi var 19 personer, som blev delt 4 hold dvs. 5-5-5-4. 
Hold 1 havde 8 rigtige ud af 13, de 2 andre hold havde hver 3 rigtige og den sidste 
havde kun 2 rigtige. 
Selvom spørgsmålene gav deltagerne “grå hår”, var vi enige om, det var sjovt og 
lærerigt.  
 
D. 6 november: Traditionen tro blev der holdt banko med mange gode gevinster .  
Gevinster er sponsoreret fra bl.a. Langeskov Plantecenter, Gartnerens blomstersalg, 
Jysk sengetøj, Føtex, Hotel Villa Gulle, Hotel Nyborg Strand og CFD.  
Masser af julestjerner, store planter, gavekort i alt 20 gevinster samt. 2½ 
hovedgevinst. Hovedgevinster fra Føtex gavekort 250 kr, Villa Gulle middag med for 2 pers. 
og Hotel Nyborg Strand middag i Bistro for 2 pers. , så det var flotte gevinster.  
Aftenen sluttede sent, da alle hyggede sig.  
Vi var 26 personer.  
 
D. 28 november: Vi holdt julefrokost på Nyborg Strand.  
Vi var 28 personer omkring det flot dækkede langbord.  
Der blev budt på lækker frokostbuffet incl. Ris á la mande.  
Der var kun 2 der vandt mandelgaven og det var Bjarne og ingelise. Efter lang tids venten på 
tredje heldige vinder, måtte vi konstatere, mandlen blev spist af en uvidende deltager.  
Der var hyggelig stemning ved bordet, som sluttede med kaffe og kage.  
Alle var enige om, vi havde en hyggelig dag.  


