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Banko 

Underafdeling af Fyns Døveforening 

Seniorklubben ”Fynboerne” 

 
 
 

24. okt. - Hverdagsmuseet, Søstedvej 19             

                  5792 Årslev.  
 

7. nov.- Omvendt banko (ansvarlig:  

Ida Danekilde og Hans Oluf Hauch 
 

21. nov. - Foredrag af Annegrethe 

Pedersen med emnet: Døves historie 

(ansvarlig : Vera Danielsen) 
 

5. dec. - Julefrokost på Fangel Kro 

 

  Bemærk: Der kan ske ændring! 

Set og sket 12. september havde klubben spille-

dag. Det gav en overskud på ca. kr. 

1.000,00 

Desværre ingen billeder den dag. 

Set og sket 

26. september var foredraget 

med Angelo, som skulle for-

tælle om ”Mafia”. Angelo 

kommer oprindelig fra Italien 

og må have kendskab til 

”Mafia”. Som barn, fortalte 

Angelos far ikke, at de er ma-

fia, men at de er slemme folk. 

Desværre var der tekniske pro-

blemer med computer og pro-

jektoren, så foredraget blev 

ikke optimal. Det viste sig, at 

USB nøglen var tom. Men An-

gelo vil  komme igen efter nyt-

år og fuldføre når han får ord-

net med USB nøglen. 

Efteråret er for alvor over os. Solen står lavt og træer taber 

bladene. Alligevel kan vi glæde os over årstidens charme. 

                  Husk  
Tirsdag den 7. november  

”Omvendt banko” 

 

Tirsdag den 21. november 

Foredrag af Annegrethe Pedersen 

Og Annette Ilsøe 

Med emnet: Døves historisk selskab 

 

Det sker 

”Fynboerne”s  
 

julefrokost   

den 5. december   

på Fangel Kro. 
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Ny lynlås ? 

Børnetøj ? 

Forandring ? 

Stof ? 

Reparation ? 

Ny knap ? 

Festtøj ? 

Garn ? 

Bente Wounlund Bust 
SMS: 31132709 

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

Valg til ældrerådene 
 Der er valg til ældrerådene tirsdag den 21. november i alle kommuner og alle der er fyldt 60 år kan stemme og vi 

vil alle modtage en stemmeseddel. 

 Ældrerådene kan rådgive politikerne i byrådene i alle sager, der vedrører ældre. Det er min mening, at ældrerådsar-

bejdet er for lidt synligt i offentligheden. Derfor ved folk stort set ikke, hvad ældrerådet står for, hvad der er ældre-

rådets politik og visioner, og hvem ældrerådsmedlemmerne er? Det skal forbedres meget. 

Pressen interesserer sig meget lidt for ældrepolitik til trods for, at vi bliver flere og flere ældre. 

 Fremtidens ældrepolitik er vigtig, hvor nu de yngre bliver ældre og forhåbentligt til sidst bliver gamle. Hvordan 

kan vi leve og bo? Så sandelig en værdig alderdom – ikke kun i ord, men i handling. 

 

 Jeg har selv sagt ja til at være kandidat til ældrerådet i Odense hvor der er omkring 40.000 ældre 

der er fyldt 60 år, fordi jeg gerne vil være med til at gøre ældrerådet mere synligt og arbejdet bedre. 

 

 Kurt Kjerrumgaard 

Medlem af døveforeningen 

 

 

Tirsdag den 10. oktober havde seni-

orklubben “fynboerne” besøg af Inga 

Petersen fra Herning, som fortalte om 

sin opvækst som hørende med døve 

forældre. Hun beskrev flere situatio-

ner, hvor hun skulle oversætte til 

tegnsprog for sine forældre allerede 

som 3-årig. Der var mange kendte 

episoder, hun kunne berette om, som 

er genkendelige for os døve, og der 

blev både leet og grinet i lokalet. Hun 

gik på hørende skole i Herning og 

opdagede her, at der var en verden til 

forskel blandt hørende og døve. Hun 

boede med sine søskende og forældre 

i en lejlighed i Herning Døvefor-

enings ejendom. Her var et stort fæl-

lesskab med andre døve lejere, hvor 

man passede på hinanden. Dette fæl-

lesskab eksisterer desværre ikke læn-

gere. CI blev også nævnt, og her var 

Inga i starten imod operation på små 

børn under 1 år, men i dag har hun 

bedre forståelse for CI. Hun fortalte 

om en oplevelse, hendes mor havde 

med daværende døvepræst Poul Han-

sen fra Århus. Moderen cyklede og 

på vejen hjem, mødte hun døvepræ-

sten, som stoppede hende og spurgte, 

hvorfor hun havde så tynd en frakke 

på i det kølige vejr. Poul Hansen hev 

hende med ind i en damebutik og 

overtalte ekspedienten til at give 

“den stakkels enlige mor til 5 børn” 

en gratis frakke som velgørenhed. 

Ingas mor gik dog aldrig med frak-

ken, hun kunne ikke drømme om at 

gå med den, når hun havde fået den 

som almisse. 

I dag nyder Inga sit pensionist liv 

med sin mand Henning, som hun 

snart holder guldbryllup med samt  

 

 

børn og 10 børnebørn.  

Der var mødt 44 deltagere til foredra-

get, ikke kun seniormedlemmerne 

men også gæster. 

Med venlig hilsen 

Hanne 

Foredrag af Inga Petersen  

FD´s årlige bankospil 
Søndag den 5. november 
Program: 

kl. 13.00 Gudstjeneste i Hans Tausens kirke 

(Rugårdsvej 62, 5000 Odense C.) 

kl. 13.45 Døvehuset åbner 

kl. 14.00 kaffe/the og kage 

kl. 15.00 Banko starter 

De som ikke ønsker at deltage 

i banko koster kaffe/te og 

kage 25,- kr. 

1 kort koster 75,- kr. 

2 kort koster 100,- kr. 

3 kort koster 125,- kr. 

5 kort koster 150,- kr. 

 

Alle priser er inkl. kaffe/te og kage. 
Kom så og spil banko, der har vi 20 
præmier! 
3 hovedgevinster: 
en bronze 250 kr. en sølv 500 kr. og 
en guld 750 kr. 

Drikkevarer kan købes. 

Husk kontanter eller brug mobilpay! 

Vi modtager IKKE dankort/visakort. 

Ingen tilmelding - mød bare op!  



 

Ønsker jer alle en rigtig god efterår 
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       Runde fødselsdage 

Program 2017 
 

Onsdag d. 1. november  

kl. 19.oo 

Banko  

Kirsten Scheye Poulsen fylder  75 år  den 30. oktober 

Karen Johansen  fylder  70 år den 17. november 

Maria Ines Petersen  fylder  70 år den 24. november 
 

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

 

Efter vi havde fundet vore pladser gik snakken...: hvad har du lavet i sommerferi-

en? Osv.. dukkede Fyns Døveforenings nyvalgte formand Frank Hansen op. 

Han kom for at hilse på os og præsenterede sig selv. 

Han gjorde et godt indtryk på medlemmerne, som ikke kendte ham i forvejen. 

Han fortalte bl.a. om renoveringen af Døvehuset og brug af hjemmesiden også 

fortalte han om sommerfesten, som var en succes osv... 

Han håber og ser gerne flere nye vil melde sig ind i Døveforeningen. 

Fyns Døveforenings formand kom på besøg...12. okt. 

Tekst: Lis - foto: Jørgen 

Onsdag d. 4. oktober blev en underholdende aften med lykkehjul, som Ida stod for. Vi var delt op i 4 hold, og  

vindere af hver hold dystede sidst om 1. plads. Jeg glemte at tage billede af et vinderen, men han fik da præmie. 

Aftenens højdepunkt var brunsvigermand, hvor der stod 90 år og figur af Vagner . Tillykke med fødselsdagen. 

 

Tekst og billeder: Jørgen M. 

 

 

Østfyns Døveklub Nyborg afholder banko den 1. november.  

 

Kom og vær’ med og vind flotte gevinster, sponsoreret af 

forretninger i Nyborg. 

Kære læsere. 

 

Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad læ-

sere syntes om vores nyheder på nettet. 

Skal det fortsættes, da måske nogle føler, at 

vi får dækket nyheder via Fyns Døvefor-

enings hjemmeside.. Jeg syntes, at hjemme-

siden er blevet bedre, så ros skal de have fra 

mig. 

 

Jeg er glad for indlægget fra medlemmerne, 

tak skal I have 

 

Næste nr. udkommer sidst i november mdr. 

 

God læselyst. 
Jørgen Majgaard 

Se annonce forneden! 


