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Århus Døveforeningens årsberetning 2018 
 
Dødsfald: 

• Sonja Thomasen – 28/4- 2018 
• Hildegard Auguste Nielsen – 16/8- 2018 
• Arne Grotkjær – 24/8- 2018 

Tankerne går til dem og deres familier. 

 
Æresmedlemmer: 

Klaus A. H. Kristensen, Birtha Eriksen, Tommy Andersen, Frede Pannerup, og Finn 
Nilen.   
 
Tak til jer, fordi I har gjort meget for Århus Døveforeningen. Et rigtig stort TAK! 

 
Medlemstal: 206  

 
Årsberetning fra bestyrelsen:  

I 2018 fik vi nye ansigter i bestyrelsen ved den årlige generalforsamling. Tine Lind 
og Dorthe Johnsen trådte ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlemmer. Juni 2018 
ønskede kassereren Gert Johnsen og bestyrelsesmedlem Dorthe Johnsen at trække 
sig fra deres poster af personlige årsager.  
 
Vi havde ekstra ordinær generalforsamling efterfølgende. Bestyrelsen fik en ny 
kasserer som er Anja Mogensen Østergaard og ny bestyrelsesmedlem: Per 
Rønnow.  
 
I november 2018 ønskede forkvinden Conny Skyt Pedersen og bestyrelsesmedlem 
Tine Lind at trække sig fra bestyrelsen. Der blev lavet en ekstra ordinær 
generalforsamling. Der kom to nye ansigter ind. Elisa Klejs Madsen og Anne 
Nielsen som Forkvinde og 1. repræsentant.  
 
Bestyrelsen har haft sine udfordringer, det har været udfordrende at skifte 
bestyrelse to gange og alle har skullet lære hinanden at kende.  
 
Der har været flere gode, oplevelsesrige arrangementer i foreningen. VM i fodbold 
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blev der også til med storskærm og masser af hygge. Som man nu siger, når en 
dør lukkes, så åbnes der en ny dør.  
 
Vi har med stor vemodighed måtte lukke ArosTegn i august 2018 pga. færre 
medlemstal og interesse fra de unges side.  
 
Aktivitetscentersudvalget har vi desværre også måtte sige tak for samarbejdet til i 
efteråret 2018.  
 
Men et nyt udvalg så dagens lys, nemlig Oldboys. Vi har fulgt dem fra sidelinjen 
og vi glædes over at de vokser og vi vil gerne rose udvalget for dets arbejde.  
 
Lystfiskerne er også livet op igen og vi ønsker udvalget velkommen tilbage og ser 
frem til samarbejdet.  
 
I november 2018 sendte vi repræsentanter til DD3 campus og DDL´s 
repræsentant møde.  
 
Vi har også deltaget til Folkets møde I Ridehuset.  
 
Vi fik en glædelig nyhed i december 2018, at vi fik forlænget projektet med 1 år 
og foreningen fortsat har stor glæde af vores projektmedarbejder Malene 
Melanders tilstedeværelse.  
 
En anden stor begivenhed fandt sted i september 2018. Vores forening fyldte 115 
år. Der deltog mange festglade medlemmer til festmiddagen i Tranbjerg kro med 
underholdning, god mad og masser af selfies.  
 
Vi kom igennem december med nogle hyggelige juleagtige arrangementer, som vi 
laver år for år. Det er nemlig banko, juletræsfest og vores årlige julefrokost. Det 
var tre meget hyggelige arrangementer der giver meget glæde og latter for både 
de små, de store, de yngre og ældre medlemmer. 
 
Tak til de mange frivillige vi har i foreningen, uden jer kan foreningen ikke 
køre!  
 
Bedste hilsner  
Bestyrelsen 
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Årsberetning fra Whistudvalget: 

Der blev afholdt i alt 21 spilleaftener i året 2018. 

Torsdag d. 15. februar 2018 var der årsmøde, hvor der kom 22 medlemmer fra 
whist og 12 Tips. Klaus Kristensen blev valgt som dirigent, og Tommy Andersen 
blev valgt som referent, og der diskuteres med forskellige emner under Aarhus 
Døves Whistudvalgets fremlæggelse. Tak til Klaus og Tommy for deres indsats. 

Vi blev inviteret til 2 turneringer - Trekant turnering i Herning den 22. september 
og Danmarksmester i Whist og 12Tips i København den 6. oktober. 

Til Trekant turnering med Whist og 12Tips i Herning havde flere fra os tilmeldt. 
Det blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

Til Danmarksmesterskab med Whist og 12Tips i København var det ingen fra os, 
der havde tilmeldt sig. 

Vi havde et møde med alle spillere fra whist og 12 Tips, og vi tog forskellige 
emner op og fik mange gode meningsudvekslinger. Alle fik brød og vand.  

Vi i Aarhus Døves whistudvalget havde haft 2 møder. 

Ved årets slutning var der plads til julehygge for alle spillere for både whist og 12 
Tips. De fik 2 stk. smørrebrød med vand, øl samt snaps. Vi tog en whistspil 1 
runde spil med pas, solonolo og grandi, og de bedste fra hvert bord fik en flaske 
god rødvin. Det blev de godt overrasket.  Vi morede os godt. 

Så det blev uddeles præmie til de 3 bedste spillere på året 2018 og det blev: 

1. plads gik til Thomas Lindvald med 43.600 points, og han fik 500 kr.  
2. plads gik til Lennart Louring med på 40.450 points, og han fik 250 kr. 
3. plads gik til Oskar Hansen 38.750 points, og han fik 100 kr. 
 
Kjeld Knudsen fik en god flaske rødvin for han var en god kammerat for os. Han 
kom altid på en standby plads og han var altid klar til at deltage, hvis der 
mangles en spiller til Whist. Tak til Kjeld. 

Helle V. Nielsen fik en god flaske rødvin for hendes flittig indsats for at blive 
dygtigere og hun kæmpede godt til Whist. Tillykke til Helle. 

Lennart Louring fik en god flaske rødvin for han fik den højeste point på 5550 
point for en spilleaften den 4. januar 2018. Tillykke til Lennart. 

Til sidst vil vi fra Aarhus Døves whistudvalget gerne benytte lejlighed til at sige 
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tak til alle spillere både whist og 12 Tips. Jeres deltagelse betyder meget for os. 
Uden jer, ingen whist og 12 Tips. 
 
Jeg vil sige en kæmpe tak til udvalgets medlemmer: Mogens, Kim, Bjarne og 
Lennart. De skal have ros for deres indsats.  
 
En personlig tak skal det være på plads til Bjarne Schultz for hans ledelse i 12 år 
for Aarhus Døves whistudvalg, og at jeg blev oplært til at blive leder. 
 
M.v.h. Palle Klejs Madsen, leder for Aarhus Døves whistudvalg. 
 
 
Årsberetning fra 12tips 
 
Kort & Godt 
Det gik rigtigt godt på år 2018. Vi er 9 medlemmer for 12tips. 
 
Første gang arrangerede Aarhus 12 tips lørdag d. 7. april 2018, lokalet i viby, og 
vi var i alt 21 spillere (Aalborg, Fredericia, Herning og Aarhus), og det var 
hyggeligt spil, selv om de syntes at lokalet er for lille.   
Resultatet blev det nr:  1. Tind.L. , 2. Ole.J. og  3. Marianne.J. 
Lørdag d. 13.oktober 2018 var der arrangement for 12tips i Fredericia og 
resultatet blev det nr: 1. Margit.K. ,  2. Arne.C. og  3. Mogens.R. 
Den 6. december var der Julefrokost for 12tips og whist, mens jeg var i New York. 
Resultatet i året 2018: 
1. Marianne.S., 2. Bente.L., 3. Birthe.M.,  4. Mogens.R. og  5. Lisbet.A. 
 
Marianne Poulsen Schultz. 
 
Årsberetning fra Krea klubben: 

Vi er i alt 15 personer kreativ for damer. Vi hygger os med strikke, hækle, perler 
osv. D. 23. feb. arrangerede Fredericia, hvor der kom i alt 39 personer til kreativ 
og hygger os. Så næste efterår arrangerer Herning til kreativ. Hvis du er 
interesseret i at være med til kreativ i Viby, så velkommen til Kreativ. Hvis medlem 
for døveforening, gratis, ikke medlem for døveforening, koster det 25 kr. pr. dag. 
Vi møde kreativ hver anden onsdag kl 9.30 til 14.00. 

Leder Marianne  
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Årsberetning fra Old Boys: 

Fredag den 8. juni blev vi oprettet et nyt udvalg "Deaf Old Boys" under Aarhus 
Døveforening. 
 
Vi var ca. 15 deltagere som har gennemført dagsorden. 
Udvalget består af leder Tommy Andersen, Ib Møller Sørensen og Kim Bøge 
Andersen. Suppleant: Søren Glad Lood-Jørgensen, David Sprogøe og Gert Johnsen. 

Vi har besluttet os at afholde en gang om måned dvs. første fredag i hver måned - 
første gang den 3. august kl. 18:00 Hvem kan være med.... dvs. over 30 år og 
kvinder kan ikke deltagere - måske en gang i mellem på senere. 

Vi har gennemført i første fredag i hver måned med forskellige programmer og 
der gav mange gode oplevelser med glade ansigter, selv om der blev i 
nybegyndere af udvalget for Deaf Old Boys, Aarhus og vi regner med at blive 
bedre i fremtiden. 

Deaf Old Boys, Aarhus I forbindelsen med årsmødet d. 1. marts 2019 består af 
udvalget – Leder Tommy Andersen, Ib Møller Sørensen og Kim Bøge Andersen. 
Suppleant: Søren Glad Lood-Jørgensen og Gert Johnsen 

Tommy Andersen - Leder. 

 

Årsberetning for Kulturudvalget: 

Året 2018 har bragt spændende arrangementer for KU.  

Lena Madsen kom forbi i februar og fortalte om Amish folket over i USA som hun 
har et godt kendskab til. Annette Ilsøe kom forbi en aprilaften og fortalte om 
hvordan man laver slægtsforskning. Alex Stensholm har været forbi Aarhus i maj 
og fortalte om nogle af sine mange rejser, især til Centralasien. Ole Rønne-
Christensen fra Danske Døves Landsforbund var forbi for at tale om hvad vi kan 
bruge DDL til og hvad vi gerne vil have fra DDL hvor der var mindre 
diskussionsgrupper, og det var en varm juni aften. 

Jette Seidenschnur, en tidligere Jehovas Vidne, kom forbi lige efter sommerferien 
og fortalte om sit liv og at være vokset op som et vidne i en lille by og valgte at 
forlade det hele med to halvstore børn. En gribende fortælling fra en karismatisk 
kvinde. 
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Bridgewalking i Middelfart var en stor succes i den lune september måned og 
medlemmerne fik testet deres højdeskræk. 

I en halvkold novemberaften kom Esben Kjær der er journalist og far til en dreng 
der døde af kræft forbi og fortalte om hvordan han håndterede sin sorg og 
hvorfor han skrev en bog om det. At italesætte sorgen og ikke lade det hele 
kvæles i tabuer. Der blev trillet mange tårer og vredet lommeletter den aften.  

I november måned skete der et skifte, Elisa Klejs Madsen kom ind i Aarhus 
Døveforenings bestyrelse, Kulturudvalget blev opløst og en ny leder fundet, David 
Sprogøe der sammen med sin gruppe af frivillige hænder har ansvaret for 
arrangementer i 2019.  

Stort tak skal der lyde til Esther Dagøe, Kim Bøge Andersen og især Tine Lind 

Elisa Klejs Madsen, Kulturudvalgets leder 2018 

 

Årsberetning fra Tirsdagsklubben: 

Udplukket for 2018:  

D. 23. feb. Fremviser vi med gamle fotobillede – meget sjove. Årsmødet d. 5. feb.– 
valget – Tommy A., Lisbet og Esther, Gennemgået med nye app. Minibanko d. 20 
marts Aflyst med ”golf og Burger d. 14 april, så sociale samvær pga. voldsomt 
regnvejr. D. 27. maj gætter vi med ”hvad betyder ord” D.12. juni besøgte 
Marselisborg dyrehave. D. 21. aug. Besøgte vi Moesgård museum, store oplevelse. 
D. 30 okt. Gennemførte minibanko, Tolkestuderende fra UCC deltog. D. 27. nov. – 
ordleg. også tolkestuderende deltog igen. D. 11. dec. Julehygge med juleglögg og 
æbleskiver plus julepakkespil til rigtige hyggelige. Resten af forskellige datoer ex. 
IT – computer, spil osv.  

Jeg vil gerne på Tirsdagsklubbens vegne takke til Aarhus døveforening for at få 
støtte til os.  

Sidste nyt med årsmødet d. 12. feb. 2019 blev Lisbet og Esther genvalgt plus en 
som hjælper til at lave kaffe.  

Tommy ønsker ikke at genvælge som leder efter mange år. 
 
Tommy Andersen Leder for Tirsdagsklubben.  
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Årsberetning fra DHL-udvalg 
 
August 2018 
 
Det var en dejlig dag med 25 personer til løbe og walk 
i mindeparken. Vi var 10 løber og 15 walker. 
 
Tak til Aarhus døveforening for telt og mad + drikkevarer 
 
Og vi spiste og drak sodavand og øl og godt vejr 
 
Så skal vi jo prøve igen i år dem vil med den 21. august 2019. 
 
M.v.h. Gert, DHL-leder 
 


