
Årsberetninger fra udvalg og klubber 2019 
 
 
Kulturudvalget 2019 
 
Jeg, David, blev valgt ind som kulturperler november 2018 
Programmet for 2019 blev lagt ud med at bestyrelsen allerede havde lagt et par arrangementer ud 
 
Tuppeware med Susanne Lauridsen Nytårskur, arrangeret af Marie Møller og Elisa. 
En aften med CUE, som fortalte om ny type hjælpemidler. arrangeret af Bestyrelsen. (CUE er desværre 
efteråret 19 nedlagt, pga manglende salg)  
Foredrag af Emil Trillesgaard, om adoption og gensynet med sin mor som 20-årig. 
ARoS museum blev aflyst pga. manglende tilslutning 
Teater med Bo Hårdell "Jeg er min søster" i april blev til et vellykkede arrangement på Trøjborg. Tovholder 
blev Marie Mølle, da vi andre i udvalget var forhindret. 
Foredrag omkring Pigerne fra Sprogø i maj blev heller ikke til noget pga. et sammenstød. 
Udflugten til Bakken blev i juni udskudt pga flytning fra lokalerne i Viby og at hverken jeg eller bestyrelsen 
kunne være til stedet. 
Kulturudvalget har i tæt samarbejde med Morgens taget spilleaften under vingerne siden oktober, hvor der 
primært bliver øvet i at spille partners, og at man også er velkommen med andre spil. 
 
Skrevet af David 
Lederen af Kulturudvalget 
 
Whist/12 tips 
 
Året 2019 har været lidt rodet, hvorfor ?? jo vi var nødt til at give den sidste dag på Skanderborgsvej ” 
Døvehuset samt med tolk firma ” nøglen til vicevært før sommer 
Lige efter sommerferien fik Whist/12 Tips lokale, ikke langt fra Skanderborgsvej, et pr hundrede meter, og 
stedet synes vi at rigtig godt med gode lokale og køkken som vi fik lov til at låne jeres køkkenting. 
Desværre fik vi besked til medlemmer meget kort varsel, at vores tidligere leder stoppet, og jeg (kim Bøge ) 
overtog  på sammen dag. 
 Min første leder fra d 29/8 er også nyt for mig, og synes at jeg prøver gøre min bedste.. vigtigt for mig er : 
vær glad og humør , gerne se flere nye ansigter. 
Fra 2019 januar havde vi ca 12-16 Whist medlemmer og omkring 5-7 (12 Tips), der plejede vi ligger omkring 
20-25 personer til hver 14 dage i ulige frem til sommer, i dag har vi KUN 4-7 personer til Whist og 6-9 (12 
Tips), nu er vi ca 15-under 20 hver 14 dage ,og det bliver færre og færre  
Er bekymret i fremtide. 
Hvorfor !!!! kan være mange årsager: føler sig ikke velkomme, føler at der er mange udgifter, besværligt at 
finde ruter med transporter muligheder også (der er mørkt udenfor), føler sig ikke hjemme, når der er 
andre fremmede på stedet mangler( egne lokale), der er også haft et pr dødfald vores medlemmer og det 
skal vi husket dem … 
 Whist og 12 Tips tog tur til turnering i Herning d.5 okt  
Den sidste aftne før jul, holdte vi lille julehyggelig og der kom omkring 25 personer, og der er forskellige pris 
til medlemmer som fleste og bunde point , sjove person, m,m . året vinder er Tommy Andersen der har 
fleste point . 
 
 
Mvh Kim Bøge, whistleder. 



 
 
 
Seniorklubben Aakanden 
 
Årsberetning Jan. - Dec. 2019 
 
I årets løb har vi mistet 2 medlemmer: 
Cecilia Westmann døde den 18. maj 2019 
Kjeld Knudsen døde den 8. september 2019. 
Ære være deres minde. 
Vi har i årets løb holdt 7 bestyrelsesmøder samt nogle gange med ÅDF. 
16. jan.: Frit samvær efter nytår med hyggelig sludrer. 
13. feb.: Årsmøde - alle drøftede, om vi skal under Århus døveforening eller fortsat som 
selvstændig. De fleste stemte for at komme under døveforening, og der skal igen 
være ekstra årsmøde for at afgøre det. Bestyrelsesvalg blev udsat. 
27. feb.: Maiken Vestergård snakkede om sidste nyheder 
13. mar: Foredraget af Emilo blev udsat til efterår. I stedet for frit samvær. 
27. mar: Påske Bankospil. 
10. April: Vi besøgte affaldscenter med guide og tolke, masser af trapper. 
Det var stor oplevelser at se affaldscenter, derefter fik vi kaffe og brød i Cafe hos 
Lisbjerg Campingplads. 
24. April: Ekstra ordinært årsmøde. Der blev vedtaget, at Senior Aakanden kom under 
Århus døveforening som afdeling, derved kan vi beholde fra oprettelse den 1. 
okt. 1975 - endelig valgte Helle Knudsen som Afdelingsleder, Birthe Møl og 
Lisbet Ammentorp fortsætter i bestyrelsen samt Joanna Delargy nyvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. 
5. maj: Psykolog Marianne Bjålstad gav sin oplæg om voksen mobning. 
Hun forklarede, at vi mobber hinanden uden vi vide, og hvordan kan vi se og 
stoppe voksen mobning. 
22. maj: Frit samvær 
5. juni: "Tur ud i det blå". Vi var til Friheden og fik god mad i "Spiseriet", og bagefter gik 
vi tur i Friheden. Det var en solrig og succesfuld dag. 
19. juni: Sommerfrokost i Møllestien, som vi plejer at få god mad og fik sjov underholdning 
 
14. aug.: Frit samvær. 
28. aug.: Lisbet A. arrangerede Motion banko, det var sjovt. 
11. sept: Emilio fortalte om hans transseksuelle liv fra pige til dreng, og det var et 
spændende foredrag om hans skifte køn, hvordan han fik lavet fra pige til dreng. 
25. sept.: Ludo spil ved Marianne S. De var spændte på om at vinde. 
9. okt.: Frit samvær. 
23. okt.: Anette Refsgaard fortalte om Sclerose og hvor, hvornår, hvor mange unge, midt 
alder kan få diagnose i DK har det, og hvad er helbred og tilstand. 
20. nov: Julebanko, nogle har vundet mange gevinster med sidegevinster (venstre eller 
højre side) med juleservietter. 
4. dec: Jule gløgg og æbleskiver samt Helle lavede 10 quiz, sjovt at gætte. 
18. dec: Julefrokost i Dalle Valle I Bruuns Galleri. Det var så hyggeligt samvær. 
Endnu en gang tak. 
 
af Helle Knudsen – Aakandens leder 



 

 
Tirsdagsklubben 
 
Årsberetning for Tirsdags klubben 
Fra 15 januar til 21 maj 2019 
 
Vi har nogle frit samvær dato 
15 januar 
 
28 januar : besøg af døvekonsulent Liv vil for fortælle.... 
 
12 februar : årsmødet, det gik hurtigt ovenstående. Tommy ønsker ikke genvalg, så Lisbet og 
Esther vil. 
 
26 februar 
 
12 marts 
 
26 marts: mini banko med gaver ca 20-30 kr, 
 
9 april : hvad er APP 
 
23 april : Strikket, 12 tips ogforskellige spil.... 
 
7 maj : Golf spil aflyst pga for få tilmeldt? 
 
21 maj lukket pga for få deltagere. 
 
Hilsen fra Lisbet og Esther. 
 

Årsberetningen for Deaf Old Boys, Århus 
 
Udpluk af 2019 
Nytårskur d. 4 jan med dartspil 
 
Årsmødet d. 1 marts – valget for udvalget Tommy, Ib Møller og Kim 
 
Aflyst d. 5 april pga. De flest vil helst til Århus Døveforening generalforsamling dagen efter. 
 
Osteaften d. 3 maj. Gennemført 
 
Ikke gennemført d. 5 maj pga. opryddet i lokalet som skal flyttes ud 
 
Grillaften hos Tommy´s hjem d. 5 juli 
 



Aflyst d. 2 aug. Pga. Få tilmelding 
 
Osteaften d. 6. sept. hos Cafe Viby med lille underholdning 
 
d. 11 okt.  hos Kim´s hjem ved Silkeborg med billard og dart. 
 
Bowling og julefrokost d. 1. nov. i Viby 
 
Julepakkespil blev af lyst d. 6 dec. pga. travltid . 
 
Skrevet af Tommy Andersen, leder. 
 

Årsberetning fra Kreativ 
 
Kreativ består af 6 – 10 damer som hygger med at strikke, hækle, sy, perle og meget mere. Før 
sommer 2019 vi var ved Viby lokal som vi var glade, også fin lokale i Skåde, men lange vej. Nu er vi 
hos Folkestedet et år mere fra jan-dec 2020. D. 21 sept. arrangerede Herning, hvor der kom i alt ca 
20 pers. til kreativ og hyggede os. Så næste forår 2020 arrangerer Fredericia til kreativ.  D. 25 okt. 
Kørte vi 6 damer  til Fredericia Kreativ messe og kiggede på forskellige hobbyer. Vi mødes ved 
kreativ hver anden Onsdag kl 9.30 til 14 ( Kalende lige ) 
på Folkestedet. Vi håber at se flere komme gerne med til Kreativ. 
 
Leder Marianne  
 
 
 
 


