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23. maj: Forårssæsonen for denne gang i senior-

klubben blev afholdt på restaurant Røgeriet i Bo-

gense, hvor vi indtog en lækker frokostbuffet. Vej-

ret var godt med sol og varme. Vi var 43 deltagere 

til spisningen. 

Det var en hyggelig dag, og mange var tilfredse 

med restaurantens service." 

Tak til Knud E.Tanggaard, som stod for arrange-

mentet. 

 

 

 

 

 

 

Banko 

Underafdeling af Fyns Døveforening 

Set og sket 
25. april kl. 13 
 

Benny viste DVD film 

om Døvehusets første 

spadestik af Hans Peder-

sen til 75 års jubilæum, 

som sluttede med en stor 

fest i Døvehuset. Bille-

det forneden deltog gla-

de gæster. 

9. maj kl. 13. Banko   
Ansvarlig:  

Hans Oluf og Jørgen M 

Tirsdag den 23. maj  

 Sæsonafslutning: 

"9. maj: Banko på gammeldags maner med tavle og 

kridt samt nummeropråb. 

Vi fik et pænt overskud, som skal gå til seniorernes 

planlagte efterårsprogram.  

Der var fremmødt 31 deltagere. En rigtig hyggelig 

dag, og der var tid til socialt samvær, inden vi luk-

kede af for forårssæsonen. 
 

Tekst: Hanne Hvidtfeldt 

Døvehusets 75 års jubilæum 

Vi var med i seniorklubben i Bogense til ”frokostbuffet”. 
Det smagte himmelsk. 
Vi gik en lille tur i den smukke by.... 
Manneken Pis, meget sød lille statue. 
Vi kørte fra Bogense kl. 17.00... KET kørte godt. 
Tak for i dag og god sommer. 
Jutta                                                 tekst &billede: Jutta 

Set og sket 

Tekst: Hanne Hvidtfeldt - foto: Jørgen M. 
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       Runde fødselsdage 
  

"Til Seniorklubben "”Fynboerne". 

 Mange tak for opmærksomheden ved min 

sygdom. 

 Med venlig hilsen 

 Hanne Kjærnulf 

 

 

Til Fyns Døveforening og Seniorklubben 

”Fynboerne”. 

Tusind tak for venlig opmærksomhed 

ved min 75 års fødselsdag d. 10 april. 

Med venlig hilsen 

Anne Høj Rasmussen 

Taksigelse 

Bente Nykjær Kofoed          Vagner L. Jensen                  

fylder 75 år d. 17. juli  fylder 90 år d. 15. aug. 
  

Seniorklubben ”Fynboerne” ønsker dem  

 tillykke med fødselsdagen. 

 

Reparation ? 

Ny knap ? 

Festtøj ? 

Garn ? 

Ny lynlås ? 

Børnetøj ? 

Forandring ? 

Stof ? 

Bente Wounlund Bust 
SMS: 31132709 

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

Program 2017 
 

Onsdag d. 6. september kl. 19.oo 

Frit samvær    

 

I weekenden den 30/6-2/7 har Wounlund Design v/

Bente Wounlund Bust en stand på Otterup Kræmmer-

marked. Kig forbi og se de dejlige varer og få en snak.  

Følg med på Facebook vedr. standnummer, som endnu 

ikke er offentliggjort. 

UDFLUGTEN TIL  

HERNING 

Af Tove D 

 

Den 18. maj tog Østfyn Døveklub på udflugt til Herning for at 

besøge Pensionistklubben ”Heden”  iflg. aftale. 

Kl. 8.45 tog vi 17 personer afsted med Nyborg Bussen og kør-

te først til Ulleruphus, Fredericia, hvor vi blev inviteret til et 

veldækket  kaffebord af Vagner og Karen N. tak for det. Bor-

det blev fyldt op med rundstykker med diverse tilbehør, som 

kom med fra Nyborg.  

Vi hyggede os 1 times tid og tog Vagner og Karen N. med og 

kørte  videre til Herning. 

Rettidigt kom vi til Herning “ Døvehus “, hvor der stod nogle 

og ventede på os. 

Vi blev budt hjertelig velkommen  med de veldækkede  bord 

og fornuftig fordelt  siddeplads skiftevis  jyder og fynboer .. 

Helt naturligt gik snakken i gang med alle om de forskellige 

emner og der var mulighed for at købe smørrebrød og drikke. 

Derefter var der kaffe og hjemmebagt kage fra Inger M.. 

Hjertelig tak til Jyderne for den varme velkomst. 

Tiden gik hurtigt og stod ikke stille, kl 16,30 kom bussen og vi 

måtte afsted  med et dejligt og god minde rigere.. 

Tak til Ida og Ellen som stod for arrangementet.. 

Tusind tak til Vagner som med glæde har doneret   hele bus-

turen.. 



 Dette blad er den sidste før sommerferien, og udkommer igen i august eller septem-

ber, afhænger af stof. 

Ønsker jer alle en rigtig god sommer med masser af solskin. 

Tekst og foto: Jørgen Majgaard 

Benny og Jørgen måtte i fængsel i Horsens d. 24. april, 

dømt for at begå besøgstjeneste. Dog var det kun for en 

dag. Besøgstjenesten under DDL, arrangerede en slags 

udflugt for besøgsvenner fra hele landet. Horsens fæng-

sel er blevet til museum, og her kan man få en oplevelse, 

hvordan fangerne har måtte leve under visse vilkår . En 

fængselsbetjent, var guide og fortalte, hvorfor folk blev 

krimielle, og årsagen til det. 

Vi fik en fangemad, som bestod af gullaschs, som blev 

hældt på stålbakken.  

Et vellykket arrangement, som tak for frivilliget arbejde 

som besøgsven. Tak til Katrine Eskelund 

Tekst og foto: Jørgen Majgaard 

Den 29. april overværede Lis Danekilde og Jørgen M. 

DDLs Landsmøde. Vi var mest interesseret i hvem der 

blev valgt ind i DDLs bestyrelse. Lars Knudsen var på 

forhånd den eneste kandidat som formand, og blev og-

så valgt. Der var 13 kandidater opstillet til 7 hovedbe-

styrelsen. Desværre lykkedes det ikke for vores fynbo 

Mads Treldal at blive valgt ind, dog heller ikke som 

suppleant, som havde den mindste stemmer. Bedre 

held om 3 år. Navnene på bestyrelsen, kan I kigge i 

DDLs hjemmeside. 

  Dennis Sørensen og  Elisa Klejs Mad-
sen som dirigenter, klarede sig flot. 

Landsmødet foregik på Hotel Radisson  Janne Boye overrækker hammeren  
til Lars Knudsen 
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I dag den 30. maj var det sidste 

whistdag før sommerferien, hvor I 

kan se deltagerne på billedet. Vin-

deren af pokal turneringen blev til 

stor overraskelse Ida Danekilde. 

Faktisk er det ikke første gang, hun vandt 

pokal turnering, men hendes samlede point 

lyder på 7400 og det er hendes personlige 

rekord, og kun 350 point fra klubrekord, så 

bedre held næste gang. Efter whistturnerin-

gen hyggede vi os med smørrebrød som 

klubben gav. 

Vi var 24 deltagere. 
 

Nr. 1 Ida Danekilde 7400 point 

Nr. 2  Leo Petersen 5750 point 

Nr. 3 Carsten Asmussen 5050 point 

Nr. 4 Lis Danekilde 4900 point 

Nr. 5 + Nr. 6 samme point.  Ina Beck og Børge Jason Olesen. 4850 point 
 

Næste whist dag bliver efter sommerferien tirsdag den 8. august kl. 13,00. 

                                                                                                                                                             Benny. 

 

Lady Walks mål er, at kvinder skal opleve 

glæden ved at komme ud at gå - og bakke op 

om organisationer, der støtter sygdomsramte 

kvinder i Danmark. 

Denne citat hentet fra Google. 

Her ses de kønne piger fra Fyns Døvefor-

ening, som var ude at nyde det gode vejr og 

gik 7 km. Hvor er I seje. Sådan skal det væ-

re. Foto: Benny 

Anne Høj Rasmussen deltog i 

Eventyrløbet i Kr. Himmel-

farts dag ,og var en af de 23 

40-års jubilarer.. Hun var in-

viteret i OGFs klubhus til et 

traktement, hvor de fik 40 års 

jubilæumsbog, signeret af 

Claus Falkenby samt trøje 

hun skulle bruge til løbet. 

I alle disse år, har Anne Høj 

deltaget i 10 km. 

Østfyns Døve-

klubs udflugt 

til Herning. 

Tove Danekilde har skre-
vet turen til Herning. 
Her ses en bus plads til 50 
personer, og vi var ca. 20 
personer. Helt vildt. 
 
 
Herning Døveforening 
lejer lokaler, som det ses  
på billedet af kommunen.  
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