Årsberetning 2021 fra Malene Melander
IT café (september-december)
Et nyt tilbud kom frem i år med nye frivillige: Victor Allart, Helle V. Pedersen, Tine Vest og
Lillian Nissen.
Her blev der undervist i fællesemner såsom:
•
hvordan du tilmelder dig ftsf.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 august-december.
Stor tak til jer 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
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 maj 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.
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 består af: Karsten S. Nielsen, Jutta N. Andersen, Christian Gylling, Tine Vest og
Helle V. Pedersen.
Der skete en udskiftning sidst på året, hvor Tine Vest pga. arbejde må trække sig og Helle V.
Pedersen har trådt til.
Det er så dejligt, at I vil bruge en dag på at glæde andre. Stor tak til jer alle, for I betyder rigtig
meget for deltagerne.

Ungdomsklub (august-december)
FTSF lykkedes at få en god pose penge fra DUF til at oprette ungdomsklub, dette er vi meget
glade for. Da vi savner at se de unge i foreningen og vil gerne inspirere til foreningslivet.
Ungdomsklubben kom i gang august, hvor vi åbnede op og fortalte om FTSF’s tilbud. Vi fik 9
nye unge medlemmer, det er virkeligt dejligt.
Igennem hele efteråret har de unge så prøvet lidt forskelligt for at se hvad der er interessant for
dem.
August: Åbningsdag.
September: Fysisk aktivitet i gymnastiksalen ved CFH.
Oktober: Spil turnering i FTSF.
November: Squid Games ved CFH.
December blev 2 arrangementer aflyst grundet den stigende smitte.
Malene har haft møder med STU-eleverne ved CFH samt møde med personale fra
Kompetencecenteret samt døvekonsulenterne for at samarbejde med dem omkring at tiltrække
unge.
Vi håber, at de unge fortsætter lysten til at mødes og arrangere aktiviteter i 2022 og at vi ser
dem til FTSFs øvrige arrangementer også.

