
Fyns Døveforening
Stiftet den 18. august 1895

Årsberetning 2021.

Foreningen v. formand Frank Høyer Hansen.

2021 blev også påvirket af corona-udfordringerne for foreningslivet efter
myndighedernes restriktioner.

FDs Generalforsamling måtte igen udsættes fra marts til september 2021. Tak til alle
jer medlemmer, der kom til denne længe ventede GF.

Alle udvalg : Bestyrelsen, aktivitetscentret, kulturudvalget, Fynboerne Seniorklubben,
Whist, Østfyns Døveklub og Poker har måtte få delvis aflyst eller rykke om på deres
arrangementer.

Alle de frivillige indenfor bestyrelsen, udvalg og klubberne har været gode til at tage
hurtige beslutninger, undersøge regler hvordan de skal forholde sig med
arrangementer, antal, afstand osv. En ekstra opgave for de frivillige. Så hatten af for
deres arbejde.

FDs 125 års jubilæum blev udsat fra 2020 til 2021. Her fik vi endelig gennemført
reception og fest - det var to fantastiske arrangementer.
Til receptionen deltog medlemmer, samarbejdspartnere, andre medlemsforeninger
og rådmanden fra Ældre og Handicap, Søren Windell. Historisk udvalg gav et fint
oplæg om FDs historie.
Jubilæumsfesten havde en humoristisk toastmaster, Andrew Rodda, som sørgede
for den gode stemning for deltagerne. Stort tak til Andrew.
Ved jubilæumsfesten ville vi offentliggøre to nye æresmedlemmer, men den ene
deltog ikke til festen. Så denne fik æren ved Generalforsamlingen i stedet.
Fyns Døveforening er stolte over at kunne overrække æresmedlem prisen til Jan
Thyge og Lis Danekilde for deres mangeårige frivillige arbejde i foreningen. Det er
velfortjent.

FD jubilæumsudvalg (Kim M, Camilla H og Gunhild J) skal have kæmpe ros for jeres
store arbejde i de to år - først med at få arrangeret i 2020, så aflyse det hele og så
flytte datoerne til 2021 og endelig gennemføre de to store arrangementer.
Og tak til de øvrige frivillige der har hjulpet til de to arrangementer.

Vi søger hvert år §18 hos de fynske kommuner: Midtfyn, Vestfyn, Nordfyn, Nyborg
og Odense.



Fyns Døveforening er afhængig af de penge, som vi kan få fra kommunerne, da de
går til foreningens arrangementer og frivilligt arbejde.

Vores ansøgning til §18 i efteråret 2020, som går til 2021 blev udarbejdet af vores
medarbejder Malene. Og det lykkedes - vi fik tilskud fra 4 kommuner: Odense,
Nordfyn, Vestfyn og Midtfyn. Samlet beløb 235.000 kr.

Desværre afslag fra Nyborg Kommune ligesom året før. De mener at der ikke er
forankring i Nyborg Kommune. Østfyn klubben er under FD og Østfyn har også
deres egne arrangementer i Nyborg. Så vi giver ikke op.

Det er vigtigt for os i foreningen at kunne give gode aktiviteter og minimere
ensomheden for døve på hele Fyn.

Derudover har vi indtægt fra fest-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.

Efterår 2020 samarbejdede FD og Fredericia Tegnsprogsforening (FTSF), hvor de
sammen lavede en ansøgning til Slot og Kultur Styrelsen (SLKS), som bevilligede
185.000 kr til et fællesprojekt i 2021.
SLKS midler skulle gå til at minimere ensomhed og øge fællesskaber. Derfor har
både FD og FTSF haft spisevenner, It Cafe samt fælles arrangementer.

Via SLKS´s midler kunne vi ansætte Malene 7 timer her i FD og ud fra §18 midlerne
kunne vi ansætte hende yderligere 7 timer hos FD, som gik til udvide
aktivitetscenteret og hjælpe til at have overblik over de tilskud som foreningen fik og
sikre at midlerne blev brugt til rette aktiviteter vha. frivillige hænder. Dette har aflastet
bestyrelsen i forhold til koordinering og samarbejde med eksterne partnere, såsom
døvekonsulenterne mv.

Der skal også siges stort tak til vores trofaste samarbejdspartner firmaet Billeshøj
Tømrerforretning Henrik Ladekjær. Han har hjulpet med mange ting i vores kære
ejendom og han kommer ofte med gode forslag og ideer. Vi har haft gode møder og
samtaler med Henrik omkring husets trivsel og vi håber at fortsætte samarbejdet i
mange år.

Jeg blev på formandsposten ved GF efterår 2021, selvom jeg havde meddelt jeg ville
stoppe forår 2021. Resten af bestyrelsen gjorde det samme, da vi kunne se det ville
være tosset at finde en ny formand og bestyrelsesmedlemmer for kun et halv år frem
til GF forår 2022.  Men nu er det på tide at finde en ny formand.



Det har inspireret mig at følge foreningsarbejdet, hvor 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 2021.
Der er mange, som har hjulpet. Og mange af jer har brugt rigtigt mange timer af
jeres fritid på trods af corona nedlukninger, hvor det ikke altid har været helt let at
finde alternative arrangementer. Stort skulderklap til jer og respekt herfra.

Vi står stærkt sammen.
Formanden Frank Hansen.

Ejendommen 2021.

For året 2021 er der ikke sket så meget i forhold til ejendommen. Der er dog sket et
par udskiftning af beboere i 2 lejligheder. En alm. lejlighed samt vicevært lejligheden.

Vi valgte en døv vicevært. Det gik ikke som vi havde forventet. Så bestyrelsen måtte
tage den beslutning at udskifte vicevært igen og derfor får vi et nyt ungt og frisk par
som vicevært fra 1. maj 2022.

I forbindelse med jubilæum i sommeren 2021 havde vi frivillige til at ordne haven
så det så pænt ud. Tak til alle, der gav en hjælpende hånd.

Vi har også fået en ny havetraktor samt udskiftning af tørretumbler til vaskerum pga.
nedslidning.

/Jan Elmer

Vedrørende udlejning så er der udlejet festsalen i alt 20 gange.
6 lejekontrakter blev aflyst pga. corona.
2 udlejninger af klublokalet.

Vi har Janni J. og Søren, som gør rent i klublokalet.
/Kim Melander

Aktivitetscenteret v. Malene Melander
Pga. restriktionerne der forbød os at være indenfor, måtte vi aflyse arrangementer i
januar og februar. Vi lavede dog en city quiz i en weekend i februar, hvor folk kom
rundt i Odense City og kigge på vinduer og tælle og svare på spørgsmål.



Marts-Maj havde vi arrangementer udenfor på terrassen og i haven. Der var
terrassevarmere og bløde tæpper til at varme os med. Det var koldt, men dejligt at
se at folk havde behov for at mødes. Der blev bagt pandekager udenfor, nydt hveder
og grillet pølser. Vi sluttede halvåret med en tur til Odense Aafart d. 24. juni. En
dejlig dag.

August måned kunne vi mærke en usikkerhed i tilmeldingen til aktivitetscenteret.
Restriktionerne blev ændret i juni og vi måtte være indenfor igen, men folk var stadig
usikre – samt der var foreningens 125 års jubilæums reception og fest i august
måned, som også trak opmærksomheden.

Men så gav vi den også gas fra september til december. Der var virkelig behov for at
mødes. Og opleve noget sammen. Og flere tilmeldinger kom til.

Vi havde en ud af huset tur hver måned:

● September TBT tour.
● Oktober H.C.Andersens Hus,
● December Lumagica.

Derudover var der også en krea dag + fællesspisning i huset hver måned.

I november havde vi en større kreadag, hvor det startede fra kl. 11 og sluttede kl. 20
ca. Der blev lavet en del flotte juledekorationer.

Fællesspisning – et fællesskab på kryds og tværs i foreningen

Fællesspisning måtte vi desværre undvære helt frem til september. Men så kom der
også 20-35 personer pr. gang til de tre fællesspisninger.

September 20 tilmeldte , oktober 30 tilmeldte og november 35 tilmeldte.

Vi bestilte maden udefra de 3 måneder for at sikre os at maden var ”corona sikker”.

Det er folk på kryds og tværs, som kommer til fællesspisningen. Både de som var
med til aktivitetscenter i dagtimerne, de som skal spille poker om aftenen og andre
som kom forbi for at nyde et måltid mad sammen med tegnsprogs-talende. Virkelig
dejligt at se at dette tilbud bliver taget godt imod.

Der skal lyde en kæmpe tak til aktivitetscenter teamet:

Lene, Grethe, Pav, Anni og Isabelle. Uden jer, ingen aktivitetscenter. Det er jer som
sørger for at deltagerne hygger sig og I sørger for de praktiske detaljer. Kæmpe tak.

Derudover er der også hjælper hist og pist – også tak til Vera og Feliksa. Vi håber I
vil fortsætte og nye kræfter også vil træde til i 2022, så vi sammen kan inspirere til
nye aktiviteter og gennemføre dem med jeres forskellige kompetencer.



It cafe (september-december) v. Malene Melander
Et nyt tilbud kom frem i år med nye frivillige: Isabelle, Anni og Anne Grethe.

Her blev der undervist i fælles-emner såsom:

● hvordan du tilmelder dig fynsdove.nemtilmeld.dk,
● hvordan du opdaterer dine Apps,
● hente nye apps: coronapas, kørekort, sundhedskort.
● Og der blev snakket om det nye MitId og Digital Post.

Derudover var der også hjælp til individuelle behov: hvordan indsætter jeg fotos i min
mail, hvordan flytter jeg foto fra google foto til computer og omvendt og meget andet.

Alle er velkomne til dette tilbud. Det har i 2021 været en gang hver måned i
september-december.

Stort tak til jer 3 frivillige for jeres tid og lyst til at hjælpe med de digitale udfordringer.
Vi tager gerne imod flere frivillige, så hvis du sidder og tænker det kan jeg godt
hjælpe med, så kontakt gerne Malene.

Spisevenner v.Malene Melander
Dette tilbud er et specielt tilbud, der kom til for at bryde ensomheden/isolationen hos
døve.

I samarbejde med døvekonsulenterne har vi forsøgt at få fat i personer, der synes
det er svært at komme i døveforeningen.

● Enten fordi de synes det er svært at komme ind som alene person – og møde
mange ansigter

● Eller fordi de har oplevet noget træls i døveforeningen (ikke følt sig
velkommen)

● Eller fordi de ikke kan overskue at transportere sig fra hjem til foreningen (af
psykiske eller fysiske årsager)

Spisevenner startede i juni og så har vi haft det en gang pr. måned frem til og med
december. Man tilmelder sig direkte til Malene, der kan forklare om konceptet bag
tilbuddet.

Det er anonymt, så man må ikke fortælle andre hvem der er med til Spisevenner. Det
er gratis at deltage.

Deltagerne kommer glade og går glade og mætte hjem. De får at vide, hvad der sker
af arrangementer i foreningen. Nogle af dem får lyst til at deltage i de øvrige
arrangementer. Andre er ikke klar endnu.

Frivillig teamet startede med: Pav, Jacob, Carsten, Anne Grethe og Birgitte.

Der skete en udskiftning sidst på året, hvor Jacob og Pav trak sig og Signe er trådt
til.



Det er så dejligt, at I vil bruge en dag om måneden på at glæde andre. Stor tak til jer
alle, for I betyder rigtig meget for deltagerne.

Årsberetning 2021 v. Kulturudvalget

I år er vi igen påvirket af corona restriktioner, hvor kulturudvalget måtte arrangere på
andre måder end vi plejer. I foråret kom vi mere på Facebook og lavede
arrangementer den vej igennem, når nu vi ikke måtte mødes fysisk.

Online arrangementer blev måden at mødes på:

Birgitte og Gunhild fra kulturudvalget opfandt “Salt og Peber”, to damer der lavede
mad online via Fyns Døveforenings Facebook.

Den første gang var fredag d. 12. februar, hvor der blev lavet blomkålspizza, hvor
seertallet nåede op på 34 seere og mange kommentarer undervejs.

To hjælpere læste kommentarerne op for Salt og Peber tøserne, så de kunne svare
på seernes spørgsmål. Nogle af seerne fulgte med og lavede mad samtidig med -
andre prøvede opskriften dagene efter.

Derfra oprettede de et navn Fyns Døveforenings ”SALT & PEBER tøser”,

Live madlavning med Salt og Peber tøserne blev vist

● 12. februar: Blomkålspizza, 34 seere
● 12. marts: Hjemmelavet sushi med ca. 33 seere
● 23. april: Spidskåls-toast, 47 seere. Denne gang blev der brugt Stream Yard

med live tekst på skærmen, som kort kunne fortælle ingredienser og mål.
● 5. juni: Sneglepizza og koldskål med jordbær sammen med gæsten Luna på 4

år. 12 seere
● 7 juli: Stop spild mad.  Lavede mad ud fra rester.
● 10 sept: Italiensk farsbrød ala saltimbocca, 16 seere
● 22 okt:  Kylling m grønt og citronfromage, 25 seere
● 17 dec: Kirsebærsovs og mandariner hvad der kan bruges, 15 seere

Vandringstur i Åløkkeskoven den 26-28. feb. med 5 poster sammen med en
familie eller et samværs-hold max 5 personer pr. hold pga. Corona restriktioner.

Der kom 7 hold afsted 7 - i alt ca. 25-29 personer, hvor de selv bestemte, hvornår de
vil af sted en tur rundt i Åløkkeskoven fra den 26. feb. Kl.12.00 til den 28. feb. Kl.
17.00.



Mange deltagere synes at det var sjove og svære opgaver samt en hyggelige tur
med solskinsvejr. Kulturudvalget fik meget fin feedback af deltagere. Det er rigtigt
dejligt at høre det blev en succes.

ONLINE Party for FD og FTSF på ZOOM d. 1. marts.

Dette var et arrangement arrangeret i samarbejde med FTSF. To frivillige fra hver
forening arbejdede sammen om at lave en hyggelig online fest, hvor der skulle
smages forskellige færdiglavede drinksblandinger, som blev sendt hjem til
deltagerne inden arrangementet. Undervejs under arrangementet skulle deltagerne
deltage i en Kahoot quiz, hvor der svares med 4 forskellige farve-svar.

En rigtig god aften, som var godt planlagt af de 4 frivillige. 16 personer deltog.

Online PÅSKE-Banko kun for FD medlemmer den 2. maj,

26 personer var med til PÅSKE-Banko via Fyns Døveforenings Facebookside.

Når en havde banko, skulle personen sende en sms/messenger til bankoudvalget for
at skrive BANKO. Der var fine præmier til denne online bannko.

Når nu situationen krævede at vi holdt det online, synes vi faktisk det gik godt og alle
kunne være hjemme i trygge omgivelser pga. corona.

Filmaften ”Sound of Metal” den 26. Maj, (filmen handler om en musiker, der
mærker pludselig en smerte i sin ører, hvor hørelsen dårligere og bliver døv. Han
frustreres over sin hørelse og ikke at kunne spille musik. Ca. 18 deltagere kom og så
filmen og bagefter drøftede de filmen om døvhed. Meget hyggelig aften.

Filmaften “SONGBIRD” den 9. juni (en fiktiv film om covid19), der kom ca. 7
personer.

Filmaften ”Indre musik” i samarbejde med præsten den 17. juni, først spiste vi
pizza og derefter se film. Der kom 22 personer. Filmen handler om 2 forskellige
personer - den ene som er døv og en anden persons ben er lam - begge kæmper
mod fordomme og isolation fra samfundet. Der kom ikke mange deltagere, da der
uheldigvis var EM herrelandholds-fodbold samme aften.

Sommerfest den 19. juni - aflyst pga. få tilmeldinger.

4 onsdage sommerbio i juli. Vi prøvede noget nyt, da nu hele foråret ikke kunne
mødes. Så kunne det være, der var folk, der havde behov for at mødes i
sommerperioden.



Derfor åbnede vi op for Sommerbio hver onsdag i juli måned. Den ene blev dog
aflyst pga. ingen for få tilmeldinger. Da der ikke var så mange tilmeldte i
sommerperioden, gik filmklubben lidt i stå resten af året. Det er muligt fortsat at
afholde filmklub-arrangementer, hvis det ønskes.

Høstfest den 2. oktober i Fredericia Tegnsprogsforening. FTSF arrangerede
denne fest, da Fyns Døveforening arrangerede fælles sommerfest i 2019. Deltagere
fra Fyns Døveforening kørte med fælles bus til Fredericia. Det var en rigtig god fest
med god mad og sjov underholdning. Fyns Døveforening vandt konkurrencen - og
havde en sjov hjemtur. 7 fra Fyns DF deltog.

Foredragen af RulleMarie (Marie Holm Laursen) om ”Pigen med glasknoglerne”
den 14. oktober kom der 17 deltagere.

Det var virkeligt inspirerende at høre om, fordi hun fortalte om hendes
knogleskørheds sygdom og om hvordan hun, på trods af det og alle de brækkede
knogler stadig bevarede sin livsglæde og kampgejst.

Udflugt til Bisonfarm den 31. okt med Fredericia Tegnsprogsforening. Denne
udflugt blev til pga. Slot og Kulturstyrelsens midler. Fyns Døveforening havde
ansvaret for denne udflugt

Der var foredrag om Ditlevsdal og en guidet tur rundt i deres vogn. Deltagere har
været ud og hilse på en bison familie samt fik også fortalt lidt sjove historier om en
anderledes arbejdsplads. Der var også sjove konkurrence på 4 hold i 3 forskellige
discipliner, og allersidst spiste vi sydamerikansk bison buffet. Der kom 35 deltagere.

Banko den 7. nov. var som altid en succes med pænt fremmøde til banko i Fyns
Døveforening. I år var vi lidt mindre end vi plejer.

Allerførst var der traditionen tro gudstjeneste i kirken og bagefter kom der ca. 60
personer til banko! Døvepræsten havde arrangeret en fælles bustransport fra
Ulleruphus, som også kommer til vores årlige bankospil og de var glade for
muligheden. Alle havde et par hyggelige eftermiddagstimer sammen som sædvanlig.

Udflugt til Sønderjylland med Fredericia Tegnsprogsforening Lørdag d. 20 nov,
hvor det var FTSF der havde ansvaret for udflugten (med SLKS midlerne).



Et par af Fyns Døveforenings medlemmer var med på denne tur. Hvor de kom til
Tønder på rundvisning, derefter en kort tur til grænsen og sluttede af med lækker
Sønderjysk kagebord på Gram slot. I alt deltog der 27 personer.

Linedance den 26., 30. nov og 7.dec, To linedance undervisere kom til Fyns
Døveforening for at undervise deltagerne. Der var skruet op for højtalerne, og alle
syntes at det var sjovt og fedt at danse på en god måde, hvor alle fik dejlige
fornemmelser i kroppen efter danseundervisningen. Der kom mellem 7-12 deltagere
hver gang.

Eternals filmen i biografen den 28. nov.

Vi fik penge fra DDLs coronamidler, som skulle gå til oplevelser. Dette valgte vi at
bruge til en bio-tur, da filmen har en døv skuespiller med. Deltagerne skulle kun
betale 25 kroner og fik popcorn og sodavand med i prisen. Vi havde hele salen for os
selv. Det var en fed dag. Der kom 40 deltagere.

Jule-børne-gudstjeneste og juletræets fest den 4. dec. kom der 53 deltagere

Vi dansede rundt om juletræ, og julemand kom og dansede med sammen med
døvepræst Christina. Derefter var der underholdning med julemanden, gemmeleg og
historiefortælling og børnene fik slik.

Jul i Odense ZOO den 11. dec kom der 16 deltagere, både voksne og et barn, der
gik ind for at kigge på dyrene fra hele verden. De fleste dyr holdte sig i varmen, men
vi så løverne og 2 tigere, der gik udenfor selvom vejret var lidt koldt. Mørket kom til,
hvor vi oplevede lysshow med julepynt og så også nisseboer. Der var rigtigt
hyggeligt julestemning i Odense ZOO.

Julebagning søndag den 12. dec - desværre aflyst pga. få tilmeldinger.

Familiedag d. 16. maj

Forældre og coda-børn fra både Fyn og Trekantsområdet mødtes i haven hos FD.
Her blev der lavet popcorn på bål og serveret saftevand. 30 deltagere kom.

Det var en dejlig dag, som familierne gerne ville have gentaget.



Skov-post-løb/gå og banko for børn søndag d. 17 oktober

Forældre/bedsteforældre kunne tage deres børn med på “skattejagt”, men der kom
ingen tilmeldinger. Måske var det en forkert dag (i efterårsferien)?

Mortens aften den 10. nov - arrangeret af Seniorklubben

I samarbejde med døvepræsten og en fra Kulturudvalget fik seniorklubben
gennemført en succesfuld Mortens Aften med 61 deltagere. Det var helt
overvældende så mange der havde tilmeldt sig. Ovnene kunne næsten ikke følge
med. Der blev serveret en halv and (der fyldte nærmest hele tallerkenen). Og andre
der ikke brød sig om and fik flæskesteg. Ingen gik sultne hjem den aften.

Årsberetning for Seniorklubben Fynboerne – 2021

Fakta: Pr. 31.12.2021 havde Seniorklubben i alt 52 medlemmer.

Der har ikke været dødsfald i 2021 blandt medlemmerne. Der var et enkelt dødsfald i
2021, men vedkommende var ikke medlem af Seniorklubben.

Forårsprogram 2021:

År 2021 har igen været et vanskeligt år for Seniorklubben, da Covid-19 stadig
fortsatte med at ”spøge” som i 2020. Derfor måtte Seniorklubben aflyse og udsætte
arrangementer til enten efterår eller til forår 2022. Helt konkret har der været 7
udsættelser/aflysninger i foråret. Selv vores start efter nytår den 12. januar 21 blev
aflyst!

4 aftalte foredrag blev flyttet til efterår 21.

Der var faktisk kun eet arrangement, som blev gennemført, og det var den

1. juni 2021 – Sommerafslutning. Vi spiste frokosten hos restaurant ”Palæet”, hvor
vi var 24 deltagere. Alle var meget glade for gensynet efter en lang pause pga
Covid-19.

Efterårsprogram 2021:

August:

Den 10. august: Første møde efter sommerferien. Frit samvær og hygge – og vi
snakkede om, hvad vi skulle lave den 24. august. Deltagere 33.



Den 24. august: Vi var på bytur i den nye bydel i centrum, hvor vi så de mange nye
bygninger. Imponerende syn, når man tænker på, at der før har været gennemkørsel
af trafik på Th. B. Triges gade, inden den blev lukket. Efter rundturen var vi på Cafe`
sammen til øl/kaffe. Deltagere: 9

September:

Den 7. september: Udflugt til Den Japanske Have, hvor vi gik rundt og kiggede på de
forskellige planter. Derefter spiste vi frokost samme sted, hvor der blev serveret varm
mad. Deltagere: 22.

Den 21. september: Foredrag af kostvejleder Nanna Venøbo (døv) om sundhed og
kost for ældre - med fremvisning af godt billedmateriale. Det var et godt foredrag, og
der var mange spørgsmål efter foredraget. Deltagere: 37.

Oktober:

Den 5. oktober: Foredrag af Dan Olvhøj (døv) om nyretransplantation. Dan er selv
nyretransplanteret, og han fortalte om sit eget sygdomsforløb. Foredraget var godt
og meget detaljeret, og der blev vist en del billeder via projektoren. Deltagere: 47.

Den 19. oktober: Vi havde programmøde vedr. forårsprogram 2022. Mange gode
ideer kom på bordet. Derefter BANKO – på papir. Deltagere: 31.

November:

Den 2. november: Foredrag af ”Soldatermor”, hvor hun fortalte om sine oplevelser
som ”soldatermor” i bl.a. Afghanistan. Det var et spændende og levende foredrag –
og også morsom. Deltagere 32.

Den 16. november: Morten fra Odense kommune informerede om den nuværende
affaldssortering. Der var virkelig mange spørgsmål til Morten, som besvarede alle
spørgsmålene grundigt og med stor tålmodighed. Deltagere: 38.

Den 30. november: Julefrokost – som blev afholdt i Central caféen i Nyborg. Det var
rigtigt hyggeligt – og humøret var højt. Maden var også god. Deltagere: 47

December:

Den 14. december: Julehygge med æbleskiver og gløgg. Alle hyggede sig.

Deltagere: 26.

Fyns Døveforenings Historisk Samling

Der er sket en del efter overtagelsen af lokale i kælderen. Vi måtte først i gang med
rengøring,  finde placering af møblerne og hurtig gennemgang af diverse gamle
protokoller/fotos og placere  disse samlet.



Vi har bl.a. købt nye lamper, syet og hængt gardiner op.
I arkivrummet lå en del mapper, protokol, fotos (løse og indrammede), som skulle
frem i lyset. Det tager tid at få alt sorteret og delt op og få disse ind i lokalet.

Vi har fået hængt billeder af æresmedlemmer op og fået skrevet motivationen
bagpå (mangler  stadig nogle stykker).
Fået kopieret og lamineret billeder, tekster mm.
Sorteret mapper, sat og lagt dem efter hvilke forening/afd. mm de tilhører. Dette er
vi langt fra  færdig med – ting tager tid.

Til Fyns Døveforenings 125 års jubilæums reception i august 2021, fik vi arrangeret
opslag med  billeder fra FDs 100 års jubilæum samt opstillet gine med kjole og hat
a`la Krøyer maleri, som Lis  Danekilde bar til FDs 100 års jubilæum.

Der er stadig meget, der mangler at blive sorteret og fundet ud af hvilken kategori
de tilhører,  mapper og bøger lagt i kronologisk orden, indskrevet og arkiveret
disse.

Vi har lige fået en PC og har mail adresse:
fds.historisksamling@outlook.dk Vi mødes (arbejder) hver 2.
tirsdag i ulige uger.

Nogle af FDs medlemmer har tilbudt, de gerne vil hjælpe og dem, har vi
ikke glemt. Tak til jer som hjalp med indretning, lamper, PC o.m.a.

Poker 2021 v. Benny G.

Covid19 ramte poker turneringen, som måtte udsættes 2 gange. Vi blev ikke færdig i
2020, hvor vi nåede at spille 2 runder i 2020 men manglede de sidste 2 runder. Dem
måtte vi overføre til 2021. 25 deltager den turnering poker.

Ved at samle resultatet fra de 3 første runder kunne vi dele deltagerne op i 3 grupper
ved finalerunden (4.runde): 1. division 8 spillere. 2. division: 8 spillere og 3. division
med 7 spillere. Der var 3 afbud ved 4. runde.

Forår 2021

1 Division
1.Kim M.
2.Pav N.
3.Carsten A.
2 Division
1.Benny G.
2.Peder S.
3.Leo P.
3 Division
1.Klaus L.



2.Frank H.
3.Jannick J.

Efter finalen blev der evalueret at flere ønsker det skal ændres, således at pointene
fra 3. runde skal overføres til 4. runde (finalen)

Efterår 2021
22 deltagere var med til pokerturnering, hvor alle 4 runder blev gennemført uden
Covid19 forstyrrelser. Ved finalerunde blev der delt op i 2 grupper: 1. division og 2.
division, da der uheldigvis kom 7 afbud den dag, så 3.division måtte droppes.

1. Division

1 LEO P. 5 1 4 5 5 10 5 0 4 5 4 10 58
2 MARTIN L. 5 0 6 5 3 10 5 0 8 5 1 4 52
3 SØREN R. 5 1 8 5 1 6 5 5 10 5 0 0 51
4 FLEMMING J. 5 5 10 5 5 10 5 0 0 5 0 0 50
5 DOMENICO B. 5 1 6 5 0 2 5 3 8 5 1 8 49
6 KIM M. 5 0 0 5 0 6 5 3 10 5 1 6 46
7 BENNY G. 5 2 10 5 0 0 5 0 6 5 0 2 40
8 PEDER S. 5 2 10 5 0 4 5 0 0 5 0 0 36

2. Division

1 PAV N. 5 0 0 5 0 8 5 0 6 5 1 10 45
2 JAN T. 5 1 8 5 0 0 5 0 2 5 3 8 42
3 JAN M. 5 1 4 5 0 2 5 0 2 5 1 4 34
4 BRITTA V. 5 0 2 5 0 4 5 0 6 5 0 0 32
5 JANNI J. 5 0 0 5 0 4 5 0 4 5 0 2 30
6 HENRIK P. 5 0 6 5 0 2 - - - 5 0 6 29
7 MIKAEL H. - - - - - - 5 0 8 5 0 0 18

Døveklubben Østfyn

Onsdag d. 1 september

Historisk dag med første mødedag efter 11 måneders nedlukning pga corona
restriktioner med stor gensynsglæde.
Forinden havde vi længe ønsket om lokaler med bedre adgang for ældre og
gangbesværede. Nyborg kommune var positiv og hurtig med tilbud med andet lokale
på den gamle Vestervoldskole, som havde elevator.



Der er dog nogle “børnesygdomme” som f.eks. mangler skab til vores ting,
termokander og hvordan bordene bedst opstilles osv, men det skal nok blive løst hen
ad vejen.
Vi var 20, dog kom fire “unge” 15 min senere, da de ikke vidste, hvor Vestervold lå.
Vi startede med den forsinkede årsmøde, som gik hurtigt - klaret af Jørgen M. som
dirigent. Derefter holdt vi lille banko med gevinster, som ikke blev brugt sidste år.
Hovedgevinsten gavekort fra Hotel Nyborg Strand, hvor Jørgen blev den heldige
vinder. Aftenen sluttede med kaffe/te og Othellokage, som bekom alle vel.

Onsdag d. 6 oktober

Frit Samvær.
Vi havde håbet på, at kunne få lokalet fra kl. 15:30 iflg snak med Brian (centerleder),
men Bridge spillerne, var ikke færdige før kl. 16.00, så vi mødtes bare i forhallen til
hyggesnak. Der kom 24 og efter at have placeret borde og stole, kunne vi starte med
kaffe og kage og bare hygge os. Ida gjorde opmærksom på næste gang d. 3
novmber, skal vi spille omvendt banko. Bankoplade koster 50,- pr stk og samme dag
vil Ingelise komme med brød m.m., da hun fylder 80 år d. 10 november.
Onsdag den 1 december aflyses og udsættes til onsdag d. 8 december kl. 16.00 til
æbleskiver og gløgg til afveksling fra julefrokost.

Onsdag d. 3 november

Vi havde omvendt banko på programmet, som startede efter ½ times ankomst.
Omvendt banko foregår således, alle får en plade og skal stå op indtil nummer, de
har på pladen bliver råbt op, skal de sidde ned. Den sidste stående, har vundet. Der
var 4 gevinster a´100 ,- kr. Efter banko kom Ingelise med lækre boller med pålæg,
lidt kage samt drikkevarer i anledning af hendes 80 års fødselsdag d. 10 november.
Det var festligt og hyggeligt. Vi var 17 deltagere.

Onsdag d. 8 december

Det var året sidste arrangement, som stod på Julehygge. Vi var 15, hvor alle kom
med en pakke til vores pakkeleg. Willy havde en kæmpe terning i gummi, som
hoppede, når terningen blev kastet til megen morskab for alle. Man skulle have en
sekser for at få lov at tage pakke. Der gik mange gange rundt, før pakkerne på
bordet var tømt. Derefter måtte vi tage hinandens pakker stadig med sekser, indtil
uret ringede. Nogle var heldige med flere pakker og andre ingen pakke. Det morede
vi os meget over. Vi sluttede med gløgg og æbleskiver samt lidt godt ved bordene og
ønskede hinanden glædelig jul efter en hyggelig aften. Næste gang mødes vi d. 4
januar 2022 kl. 16:30 - ikke kl.16.00



WHIST v. Bent Sivgaard.

Under årsmødet i februar stoppede Benny Pedersen som formand.

Forsamlingen besluttede at køre whist under udvalget, som består af Leo Petersen,
Flemming Christiansen og Bent Sivgaard.

Der kom gennemsnitligt 8-12 spillere i året. I trekant byer Fredericia , Odense og
København holdt whistturnering i november i København. Fra Odense sendte vi 2
personer til Kbh.

For fremtiden holder vi ingen årsmøde - i stedet kan spillerne diskutere og komme
med ønsker og tage emner op, hvor der tages beslutning efter flertallet. Såfremt et
medlem melder sig som formand er vedkommende hjertelig velkommen. Men ellers
kører vi som udvalget endnu.


