
Årsberetning 2018.  

Formandens årsberetning: 


I rollen som formand lærer jeg fortsat, hvordan vi som bestyrelse, udvalg og frivillige kan styrke 
samarbejdet og få opgaverne tilpasset til alle frivillige, så det stadig er sjovt at bidrage i det 
frivillige arbejde.


Det har været et spændende, udfordrende og lærerigt arbejde i 2018. Ting kan gøres bedre, andet 
er godt på vej. Jeg ser, at alle frivillige - lige fra frivillige i bestyrelsen til frivillige kaffe-ansvarlige og 
til dem, der har taget fat om en malerpensel - har bidraget med hjertet. Det er det, som bærer 
foreningen - og det som skal bære foreningen fremadrettet. Så stor tak til alle frivillige, der 
bidrager i foreningens aktiviteter og vedligeholdelse. 


Information og kommunikation har gået lidt i bølgegang i 2018. Det kan gøres bedre og skarpere 
på tværs af klubberne. De sidste to måneder i 2018 har været præget af at kommunikationen skal 
strammes op og jeg tror på det bliver godt, hvis alle inkl. mig selv husker hinanden på at informere 
hinanden. 


Som formand er jeg også en privat person med forskellige interesser og har derfor ikke deltaget i 
mange af de kulturarrangementer, der har været i 2018. 

Medlemmerne har givet udtryk for, at de savnede at se formanden mere. 

Det har jeg fuld forståelse for, dog vil jeg opfordre medlemmerne til at se bestyrelsen som en 
ligeværdig gruppe, der repræsenterer Fyns Døveforening. Og ikke kun se formanden som 
foreningens ansigt udadtil. Jeg vil derfor bede medlemmerne om at respektere, at jeg også 
bidrager frivilligt i foreningens udvikling og har et privatliv med interesser jeg også værner om. 


2018 har også været travlt, da en arbejdsgruppe har søgt Odense Kommunes Udviklingspulje om 
tilskud til et projekt: Værested/aktivitetscenter for Fyns Døveforening. 

Vi har fået bevilliget 49.000 kroner. Disse penge skal gå til ansættelse af en medarbejder, der skal 
sørge for arrangementer, aktiviteter og administrationsarbejde. 

Aktivitetscenteret åbner den sidste torsdag i februar måned 2019. 

Det bliver et sted hvor seniorer, arbejdssøgende, fleksjobbere m.fl. kan mødes til de forskellige 
aktiviteter hver anden torsdag. 

Du kan læse mere om dette løbende inde på hjemmesiden, facebooksiden og der vil komme 
nyheder i din mailboks, hvis du er tilmeldt nyhedsbrevet. 


Til sidst vil jeg gerne takke til alle de frivillige:  kulturudvalg, vedligeholdelsesudvalg, 
arbejdsgruppen (aktivitetscenter), Østfyn, Whist, Poker, Fynboerne klubben, Medieudvalg og 
bestyrelsen. Tusinde tak fordi I vil bruge jeres tid som frivillig i Fyns Døveforening. 

I har gjort et rigtigt godt stykke arbejde og jeg håber, at I vil fortsætte som frivillig og jeg håber 
også, at 2018 har inspireret nye til at ville bidrage frivilligt i 2019 og fremover.   

Og sidst men ikke mindst: Stort tillykke til hver af jer medlem, som fyldte rundt i 2018. 


“Sammen er vi stærke”

Formand Frank Hansen. 


Årsberetning fra Kulturudvalgsleder ved Karin Skorstengaard 

Et spændende år: 
2018 blev et år med mange spændende foredrag, en succesfuld bustur og et par fester, hvor årets 
sidste fest, julefrokosten blev til i godt samarbejde mellem pokerudvalg og kulturudvalg. 




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 have tak for især hver - uanset 
om du hjalp til med større eller mindre ting. 

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


Den 20. jan. 2018 var årets første fest – Nytårskur. Vi bestilte mad udefra, og 3 frivillige arbejdede 
i køkkenet og bragte mad til buffetbordet. 2 friske damer lavede sjov underholdning, hvor de var 
nysgerrige og snakkesalige med gæsterne ved bordene. 

Derefter var der quiz ved hjælp af ”Kahoot” (app), hvor gæsterne trykkede svar via appén for at 
Alle kunne følge med, da der var nemt at følge med via powerpoint. Det var en rigtig god aften. 
Der deltog 52 gæster, 3 frivillige i køkkenet og 2 underholdere damer, i alt 57 personer.


Den 8. feb. Ordbog over dansk tegnsprog kom Mads Pedersen og fortalte om deres 
forskningsarbejde i Dansk Tegnsprog, og han gav os smagsprøver på, hvordan deres ordbog 
både kunne bruges til sjov og alvor. Vi kunne godt udbyttet af at bruge nettet www.tegnsprog.dk - 
ordbog over dansk tegnsprog. Der kom 15 deltagere, som var engagerede og stillede mange 
spørgsmål


Den 17. marts. var der Generalforsamling. Bestyrelsen fik fin hjælp fra Brit Holm Andersen og det 
endte med 3 nye kom ind i bestyrelsen: Gunhild Jakobsen, Jan Elmer Pedersen og Kim Melander. 
Der kom 70 personer.


Den 13. april ølsmagning i Midtfyns bryghus, der kom 25 pers. Vi fik besked fra Eddie, der ejer 
Midtfyns bryghus, at han desværre var forhindret i at være tilstede den aften, vi havde booket ham 
til at fortælle om hans oplevelse at flytte fra Amerika til Danmark. Da hans kone havde overrasket 
ham med en ferie. 

Vi fik i stedet for en brygmester, der fortalte os om de mange forskellige øl. Vi fik også en 
rundvisning i brygfirmaet - der ikke er så stor og alligevel kan de lave mange forskellige øl. Eddie 
kom d. 23. juni (inden sommerfesten), da han havde lovet os, der havde betalt for dette 
arrangement, hans fortælling om at flytte fra Amerika.


Den 4. maj DDL et projekt om døves psykiske trivsel, der kom 3 foredragsholdere – fortalte om 
emnerne ”vold” og ”ensomhed”. De fortalte at DDL har lavet selvhjælpsgrupper hvor man kan 
deltage for at snakke med andre, der kæmper med samme problem. 

De vil gerne bryde tabuerne om vold og ensomhed, som alle kan blive ramt af. Der er fuld 
tavshedspligt ved de her selvhjælpsgrupper - dvs. selvhjælpsgrupperne er lukkede grupper, så 
andre ikke ved hvem der deltager. Det var et rigtigt spændende foredrag. Der kom 21 pers.


Den 22. maj havde vi besøg af DDL´s hovedbestyrelse Ole Rønne, som lavede workshop ”Mod 
nye tider” i Fyns Døveforening. Der kom 37 pers. Ole Rønne drøftede med medlemmerne, 
hvordan døveforeningen kan bevares i fremtiden. Skal vi fortsætte på samme måde som nu eller 
få nye visioner for at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer. Skal der tænkes i nye 
døveforenings-sammensætninger. Og hvordan med samarbejdet mellem foreningerne og DDL. 
Der blev lagt spørgsmål til gruppearbejde, så alle deltagerne havde mulighed for at sætte ord på 
hvilke ideer, traditioner, bekymringer de havde hver især. 


Den 2. juni kom vi ude i frisk luft og cyklede på skinnecykel på de gamle jernbaneskinner ved 
Tommerup fra formiddagen til eftermiddagen. Der var meget dejligt varmt og flot solskinsvejr. Der 
kom 20 deltagere, som hyggede sig gevaldigt mens de trampede på pedalerne og nød 
madpakker. Derefter var vi 27 personer i Døvehuset for at høre foredrag af Merisha Polimacs 
historie om sit vægttab vha. kost, motion og mental træning.


Som skrevet under Eddie/ Midtfyns Bryghus, så kom Eddie d. 23. juni og fortalte sjove historier/
vittigheder om sit liv fra Amerika til Danmark. Samtidigt bragte Eddie nogle øller med til FD, hvor vi 
smagte lidt af hver øl. Dette arrangement var kun forbeholdt de deltagere, der havde tilmeldt og 
betalt for arrangementet i april.




Senere på dagen d 23. juni holdte vi Døvehusets 80 års jubilæum ved hjælp af en Sommerfest. 
Grillmester Henrik Andersen kom med en hel grillet svin. Vi havde booket Henrik Andersen 1 år 
forinden for at være sikker på han havde tid til at komme. 

Der kom så mange gæster - 66 i alt. Det er så dejligt at se så mange gæster. 

Kulturudvalget havde planlagt hemmelig underholdning af 2 tossede døve fra København som 
overraskelse til gæsterne. Det var en rigtig hyggelig og sjov dag med forskellige spil og med 
hyggesnak og underholdning.


Den 1. juli fodbold VM Kroatien mod Danmark – 1/8 fodboldkamp. Danmark tabte desværre 2-3 
efter straffekamp. Der kom 23 pers.


Den 21. august kom Janne Boye Niemelä og hendes kollega, med workshop: Bliv klogere på 
dansk tegnsprog. Vi startede allerførst med at spise sandwich kl. 17.00 - vi var 35 gæster, heraf 2 
tegnsprogtolke til et spændende foredrag af Janne og hendes kollega om Dansk Sprognævn og 
afdeling for Dansk Tegnsprog. Her fortalte de om deres arbejde i afd. for Dansk Tegnsprog og vi 
havde også en spændende snak om fx hvad med landetegn – skal vi følge landenes eget tegn 
eller vores eget danske tegn for det land? 


Den 23. august foredrag af Kim Vilfort udsættes pga. han var forhindret. 

I stedet for skaffede kulturudvalget heldigvis en anden foredragsholder: Emilo - emnet om fra 
pige til dreng. Vi havde en spændende aften med Emilo, som fortalte om sin barndom med 
udviklingen fra pige til dreng. 

Han fortalte om sin svære tid overfor sin familie, venner og døvesamfundet. Der var blandede 
stærke følelser og psykiske tanker omkring egen identitet. Han mistede nogle venner, da han 
sprang ud som transkønnet. Efter en tid med psykisk kamp mod depressioner, fik han nye venner, 
som tog ham med storm og fik masser af støtte og hjælp. 

Vi var i alt 31 gæster og 2 tolke, som fulgte med Emilos fortælling om overgangen fra pige til 
dreng.


Den 8. sept. var der en udflugt til København, der kom friske 25 deltagere. Vi kørte med bussen til 
Kbh. Her skulle vi besøge Christiansborg med guide og derefter rundvisning ved Christiania. 

Da vi var mange, delte vi os i to grupper, så vi kunne nå det hele. Det ene hold startede ved 
Christiansborg - og det andet hold ved Christiania. Det var en udfordring kulturudvalget at kigge 
få det hele til at hænge sammen. Det lykkes med tiden og kulturudvalget blev meget glad for at 
det blev en rigtig god dag, som blev afrundet ved at spise fælles i Aisa restaurant i Nyborg om 
aftenen før vi kørte videre til Odense. 


Den 27. sept. kom Alex Stensholm og fortalte om sine store rejseoplevelser rundt om jorden. 
Alex fortalte åbent og sjovt om hans tankegang med flytning til Argentina – Buenos Aires. Han og 
sin kæreste købte sin lejlighed med mange kontant penge. Hvor var han så modig! Han fortalte 
også om hans fantastiske vandreoplevelser og han har valgt at være ”krigsturister” og foretrækker 
vild natur uden turister. Derfor rejser han til usædvanlige steder som Armenien, Georgien, 
Aserbajdsjan fremfor at rejse til New York, Paris osv. Det var en sjov og spændende aften og 45 
gæster var tilstede. 


Den 27. okt. Familietur til Kerteminde blev aflyst pga. få tilmeldte.


Den 1. nov. tidligere fodboldspiller Kim Vilfort kom og holdte et spændende foredrag om sin 
barndom, karriere og selvfølgelig EM ´92. Der kom så mange mange gæster – 57 gæster, heraf er 
15 ikke-medlemmer. Det er så dejligt at se så mange ikke-medlemmer kom den aften. Det var 
rekordstort fremmøde til et foredrag i Fyns Døveforening.

 

Den 4. nov. var årets bankospil i Fyns Døveforening. Allerførst var der traditions tro gudstjeneste i 
kirken og bagefter kom der 98 personer til banko! Døvepræsten havde arrangeret en fælles 
bustransport fra Ulleruphus, der kom ca. 15 derfra til vores årlige bankospil og de var glade for 
muligheden. Alle havde et par hyggelige eftermiddagstimer sammen som sædvanlig. Vi fik også 
købt et nyere bankospilprogram, der virker godt sammen med nye window (computer) og som vi 
skal bruge fremover. 




Den 17. nov. holdte vi julefrokost inkl. underholdning og der tilmeldte 58 personer heraf 3 
frivillige køkkenpersonale. 

Kulturudvalget har samarbejdet med Pokerudvalg, da Pokerudvalg havde arrangeret 
pokerturnering tidligere på dagen inden julefrokosten. Udvalgene inviterede en tryllekunstner på 
besøg til julefrokosten. Det kom der en del grin ud af. Vi spiste også lækkert mad og hyggede til 
sen nat. Julefrokosten fik tilskud fra DDL. Et stort tak til DDL. 

Den 22. nov. holdte Malene Melander sit oplæg om ”Elsk din skygger” og så 35 gæster på 
hende, men ikke bare fynske medlemmer kom for at se hende. 

Til stor overraskelse kom 7 gæster fra Vestjylland og Sjælland også og så med til hendes oplæg. 
Det er dejligt at få nye gæster af og til.

Malene stod og fortalte livligt og afslørede noget om vores barndom. Hun kom med mange gode 
forklaringer på hvorfor vi sladrer/irriterer over vores chef, vores nabo eller bestemt person osv. 
Hun fortalte også, at det vi ser i vores favorit-person, det har vi allerede selv i os - ellers kan vi 
ikke se det. Vi kan kun se det vi selv har - uanset om det er noget vi vil have mere eller mindre af. 


Den 8. dec. var årets juletræsfest i Fyns Døveforening. Vi begyndte med børne-julegudstjeneste, 
hvor der var bankospil. Der var mange børn og alle fik en præmie af præsten. Det var en 
anderledes gudstjeneste, og vi fik fortalt juleevangeliet. Derefter kom de i FD´s festsalen, hvor der 
stod et flot pyntet juletræ. Vi gik rundt om træet, fik besøg af julemanden og hans kone, som delte 
julegodter ud til børnene, mens de voksne fik kaffe og kage. Senere fik vi besøg af en 
tryllekunstner. Han var meget populær og børnene fulgte med og hjalp ham med at trylle. Til 
sidst fik alle børnene et ballondyr. Der kom 55 deltagere, heraf 26 børn. Børnene har sagt, at de vil 
meget gerne have besøg af tryllekunstneren igen. 


Tusinde tak til dig, som gav en hjælpende hånd: 
Jeg vil TAKKE jer alle i kulturudvalget og derudover ekstra frivillige, der har hjulpet til ved 
kulturarrangementerne i 2018. 

Og derudover også takke jer i medieudvalget (Malene Melander og Camilla Huzell) 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. 

Allersidst tak for samarbejde med pokerudvalget mht. julefrokosten og de andre opgaver.


Kulturudvalget består af: Benny Hammer Larsen, Grethe Søndersø, Gunhild Jacobsen, Birgitte 
Jacobsen og Karin Skorstengaard.

Frivillige består af: Lene Guldberg, Pav Nielsen, Leo Petersen, Birgitte & Kenneth Hermansen, 
Lene Nygård, Merethe Møller, 

Pokerudvalget består af: Mikael L. Hansen, Benny Gravesen og Kim Melander


Ejendommens beretning for året 2018  

Et godt år er gået for ejendommen med løbende reparationer og udskiftning.

 

Der har været renovering af afløbsrender i gården ved trappe og det fungere rigtig fint af ved 
ekstrem meget regnvejr, som undgår at der bliver oversvømmet mod terrassen . 


Derudover også udskiftning af klinke-fliser ved nr. 12-14 og forsamlingssalen, pga skadet klinke-
fliser og revner i fundament, nu ser det efter renovering godt ud med glidefast klinker. 


I oktober havde malermester svende udført maling af dørene nr. 12-14 og samt reparation 2 runde 
wc vindue og maler. Vedr. Kælderen som også skulle have haft været malet samme tid med Epoxy 
men der havde ikke været tid pga. travlhed hos malermester. Vi må vente til i begyndelsen af 
2019. 




I sommer 2018 var utraditionelt lang sommervarme vejr og i der opstod problem med bisværme 
oppe under taget på yderst side af festsalen. Viceværten havde kontakt med 
skadedyrsbekæmpelse for at få fjernet bisværmen med sprøjtegift middel. 


Det havde været et forrygende godt år for udlejning af festsalen. Og håber at det gentages med 
god udlejning i 2019. Alle medlemmer er velkomne til i fællesskab at lave reklamer for festsalen til 
folk I kender, så vi kan få flere udlejninger af festsalen. 


Jeg vil her til sidst sige tak til et godt samarbejde med bestyrelse, vedligeholdelse, vicevært og 
samt de frivilliges arbejde, som har malet i kælderen loft, vægge og i rummet. 


Jan Elmer Pedersen Ejendomsleder  

Årsrapport for Seniorklubben – 2018 
 

Programmet i 2018 har været afvekslende. 

 

Der har været både frit samvær, div. foredrag, rundvisning samt udflugt.

Jeg vil nævne de vigtigste arrangementer:

 

Forårsprogram: 
I februar måned – Årsmøde 2018. Der blev valgt 4 tovholdere: Ina, Bente, Jutta og Vibeke. Første 
gang, at der er så mange tovholdere, men meningen var at aflaste hinanden – også ved sygdom 
o.lign.

 

I marts – foredrag om ”Mafia” - af Angelo. Deltagere 32. 
 

I april – foredrag af Søren Windell, byrådsmedlem i Odense kommune. Der kom en god dialog 
efter foredraget, hvor mange problemstillinger blev nævnt. Søren Windell lagde op til, at vi var 
velkommen til møde på hans kontor, hvis der var behov for det.

 

I maj - Seniorklubben på udflugt i lejet bus til København for at besøge 1866`s pensionistklub 
Brohusklubben og også se udstillingen om Døves Historie. Der var fælles frokost for alle –  vi var  i 
alt 134 deltagere. En rigtig god dag!

 

I slutningen af maj sæsonafslutning med frokost hos Carlslund.  Vi spiste Carlslunds berømte 
æggekage. 44 deltagere. 
 

Efterårsprogram: 
I september måned var der foredrag af Annemarie Hessellund om ældres  livskvalitet og positiv 
tænkning – med emnet ”Lev livet, mens du har det”.

 

I oktober havde vi besøg af motionsinstruktør Annmari Mei Hansen, som lavede gymnastik med 
seniorerne. Instruktøren var rigtig god til at vise de forskellige øvelser og også at  fortælle, hvorfor 
netop de øvelser var vigtige at lave. Desværre kom der ikke så mange deltagere –  19 deltagere.

 

I  oktober - Keramiker Steen Lykke Madsen kom og fortalte om sit liv som kunstner – og han 
udøver stadig sin kunst i dag, selvom han er 81 år. 38 deltagere.

 

I oktober - Pensioneret kaptajn (hos Mærsk) kom og fortalte om sit arbejde og viste også billeder 
via Powerpoint point. Antal deltagere ikke registreret!

 

I november havde Seniorklubben programmøde vedr. forårsprogram 2019. Flere emner blev 
foreslået og skrevet op. Dog måtte et par af emnerne udskydes til efterår

2019, bl.a. foredrag af Ole Vestergaard. 38 deltagere. 
 




Rundvisning hos TV2 fra kl. 10-12 – i Odense. Det var en meget interessant rundvisning – vi fik at 
vide, at TV2 har ca 20.000 kvm at boltre sig på.

Deltagere ca 35. - Derefter spiste vi fælles frokost i Døvehuset, og bagefter var der banko resten 
af dagen. En god dag.

 

I december måned var der juleafslutning med julefrokost i Nyborg – hos Villa Kulle. Der var ca. 42 
deltagere. 

Whist årsberetning.  

Året 2018 er gået fint for Whistklubben. Vi har spillet trekantsturnering med Fredericia og 
København, og holdt juleafslutning sammen. Det gik rigtig godt! 

Mange hilsner Angelo, formand for Whistklubben.


Poker årsberetning 2018  

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 borde og havde 
gennemsnitligt 15 deltagere. 

I efteråret var vi gennemsnitligt 17 spillere og havde 3 borde. Efterårets 4. runde og dagens spil 
deltog, der 20 spillere. Det er dejligt at opleve den store interesse for Fyns Døveforeningens nye 
tiltag, 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), så 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. 


Ved forårets sidste runde, havde vi arrangeret mulighed for at se VM fodbold og nyde en pizza. 
Det var en hyggelig aften og god måde at afslutte forårets sæson. 


Ved efterårets sidste runde arrangerede vi i samarbejde med kulturudvalget en julefrokost. 
Spillerne havde så selv mulighed for at vælge om de ville deltage til julefrokosten eller tage hjem. 
Det var en god fest og igen tak til alle frivillige denne aften. 


Lidt om resultaterne i 2018: 


Forår samlet point 2018: 

1. Benny Gravesen 2. Frank H. Hansen 3. Pav Nielsen 


Forår Dagens spil (som foregik samme dag med 4. runde): 

1. Frank H. Hansen 2. Brian Jensen 3. Anki Viken 


Efterår samlet point i 2018: 

1. Kim Melander 2. Søren Rützou 3. Peder Sørensen 4. Andrew Rodda 

Efterårets dagens spil (samme dag som 4. runde): 




1. Søren Rützou 2. Pav Nielsen 3. Benny Gravesen 4. Mikael Hansen 


Med venlig hilsen Poker udvalget: Benny Gravesen, Mikael L. Hansen og Kim Melander 


Årsberetning netcafe 2018. 

Året gik fint, hvor mange fik hjælp til deres computere, iPads, mobiler m.m. Der har også været 
arbejdet med billeder, virusprogrammer og meget andet.


Vi har primært været i FD.s mødelokale i kælderen.


Vi har været 4 til 10 personer hver gang, har mødtes hver anden onsdag formiddag i vinter 
halvåret.


Når der blev pause, har vi snakket godt over en kop kaffe.


Vi har haft den regel, at man sender sms til Augusta eller Erik, at man kommer. Hvis ingen 
kommer, bliver dagen aflyst, men det er kun sket 1 gang.


I 2019 skifter vi mødedag fra onsdag til torsdag i samme uge, hvor der er whist.


Sidst i februar 2019 skifter vi lokale fra mødelokalet op til festsalen, når aktivitetscenter / værested 
starter.


Augusta og Erik 

Østfyns Døveklubs årsberetning 2018 

Som altid mødes vi, hver første onsdag i måneden på “Landsmanden”, Stendamsgade kl. 19.00 
til forskellige arrangementer. 


Følgende arrangementer i løbet af året: 


3. Januar: Start på den nye år, kom vi alle med nytårshatte og raflede om pakker, som alle kom 
med. Det blev en sjov og fornøjelig aften. Vi var 16, men senere kom Trine med sine 2 børn. 


7. Februar: Årsmøde med 16 fremmødte. Ida Danekilde bød alle hjertelig velkommen og overlod 
Bjarne Bendtsen som dirigent, at styre årsmødet. Lis Danekilde blev valgt som referent. 
Årsberetning og regnskabet blev godkendt. Alle i bestyrelsen blev genvalgt med applaus. Så kom 
vi til den hyggelige del af dagsordenen, nemlig Eventuelt… Der var snak frem og tilbage med 
gode forslag og ideer til sommerafslutning, som blev taget til efterretning. Aftenen sluttede med 
kaffe og kage, som klubben gav.


7. Marts: Lis og Jørgen fortalte og viste billeder/video om deres ferie i efteråret til Vietnam. Det 
var meget interessant at høre, hvor de bl.a oplevede tyfon og oversvømmelser på gaderne. Vi 
følte, det som om, vi var med på deres rejse, som ikke har kostet os noget. Vi var 19.


4. April: Vi havde omvendt banko dvs at alle står op. Når der blev trukket et nummer, de har på 
pladen, skal man sidde ned. Den som er den sidste, der stadige står op, har vundet. Der var 6 
præmier af kr. 100,-. Vi var 26 den aften. Dejligt der kom så mange. 


9. Maj: Vi holdt en lille afslutning før sommerferien. Vi var 15, som mødtes på Central Cafeén og 
fik kaffe med lækker hjemmelavet gammeldags æblekage og småkager til. Vi var heldige med 
vejret, så vi sad ude i den hyggelige gårdhave i ca et par timer.




5. September: I dag fejrede vi en lille festlighed med en dram, da vi har haft lokalet i 10 år. Ida gav 
boller og brunsviger i anledning af hendes 70 års fødselsdag i juni måned. Der kom 22 og nogle 
fortalte kort om deres oplevelser på skolen og hos plejeforældre. Så det blev en hyggelig aften. 


3. Oktober: Vi var 18 og underholdningen, var bogstavleg a´la Lykkehjul (uden hjul). Bogstaverne 
var lagt på bordet og 9 personer deltog med 3 på hvert hold. Til finalen var det Ingelise, som 
vandt gratis kaffe, fordi hun gættede ordet. 


7. November: Som tradition holdt vi banko og der kom overraskende mange. I alt 32 personer og 
der var nogle fra Odense og Fredericia. I alt var 19 gevinster + 3 hovedgevinster. Fra Føtex 
gavekort kr. 250,- kr, fra Hotel Villa Gulle 2 x 3 retters menu og fra Hotel Nyborg Strand 2 x 
Oksehøjreb m. tilbehør. Alle gevinster har vi fået sponsoreret. 


28. November: JULEFROKOST har vi måtte rykke en uge tidligere, fordi Villa Gulle havde alt 
optaget d. 5 december. Vi var 26 til et lækker Tag Selv Julefrokost. Vi fik også Ris a´la mande og 
der var 2 mandelgaver (1 fra Villa Gulle og 1 fra Døveklubben) Den heldige vinder blev Kim Blohm, 
som vandt en æske chokolade. Den 2. mandel “blev væk”, så der måttes trække lod og det blev 
Pia Witte, som vandt en skrabelod fra Døveklubben. Vi havde en rigtig hyggelig aften. 


Leder af Østfyns Døveklub Ida Daneklide     


