Årsberetning 2021 fra afdelinger
Banko v. leder Tine M. Vest
Vi havde et anderledes år pga. corona
Vi kunne ikke gennemføre palmesøndags banko, men vi holdt en lille digital banko via ZOOM i
forbindelse med digital påskefrokost.
I maj måned holdt vi igen en stor digital banko via ZOOM for vores medlemmer med stor
succes. Der var gode gevinster mm. Der deltog 24 medlemmer den dag.
D. 28. november havde vi julebanko, hvor alle kunne komme fysisk til Fredericia
Tegnsprogsforening. Vi var 54 personer, som spillede med.
Jeg vil slutte med at sige stor tak til Karsten S. Nielsen, Arne Christensen, Elsa Björn, Tine Lind
og Daniel Vest for samarbejdet i 2021.

Cafe v. leder Nikolaj Seemann og Helle V. Pedersen
Jeg har sørget for lave vagtplan hver 14 dag til kaffeudvalget, de har været gode til at hjælpe
hinanden hvis nogle ikke kunne komme.
Samarbejde er godt i kaffeudvalget.
Kim Isdal og Elsa B. Stefansdottir måtte desværre træde tilbage grundet arbejde. Jeg vil gerne
takke dem for det fine samarbejde gennem tiden.
Caféafdelingen har desværre måtte aflyse en del arrangementer på grund af Covid19. Men et
arrangement lykkedes os at gennemføre digitalt, det var online party hvor deltagerne fik en
pakke med 3 forskellige drinks og mødtes online på ZOOM, mens man hyggede sig og smagte
på drinksene, deltog i konkurrencer – en rigtig vellykket aften i samarbejde med Fyns
Døveforening.
Stor tak til kaffemødre og kaffefædre!
Jutta N. Andersen , Elsa B. Stefansdottir, Karsten S. Nielsen og Kim Isdal
Jeg overtog Nikolajs plads sommer 2021 som caféleder.
Min første arrangement var fredags café i september 2021, der kom et pænt antal
medlemmer/ikke medlemmer og havde et hyggeligt samvær. Det var første arrangement efter 2
års nedlukning.
Cafe havde et samarbejde med Høstfest udvalget at der var brug for os til festen og det var en
vidunderlig og succesfuld dag/aften. Caféafdelingens medarbejdere skiftede vagt efter 2 timer i
løbet af dagen/aftenen.
Omkring oktober 2021 fik cafe afdelingen en ny frivillig, det er Victor Allart. Velkommen til.
J-dag i november var en kæmpe succes, der kom så mange glade folk og fejrede J-dagen.
Mange havde savnet denne dag.
Jeg vil gerne sige stort tak for samarbejdet med de fantastiske frivillige i caféafdelingen.
Nikolaj Seeman, Gisela Busted, Thomas Helstrand og Victor Allart.

Kreativ v. leder Ida Møller Jørgensen
Et par gange brugte vi Messenger Rum til at mødes digitalt.
I marts og nogle måneder frem har kreativafdeling og kulturafdelingen arbejdet sammen om
fælles arrangementer.
Vi har været på vandretur, haft vandrebanko, grillet pølser og brød og hygget sammen udenfor,
vi har haft Kahoot.
I august måned var der rundvisning om Fredericia Vold, det var en spændende historie.
Sidst i oktober var vi 15 damer, der deltog til Kreativ Messe i Messe C. Det er altid spændende
at være med, vi har altid 2 tegnsprogstolke med, så der er mulighed for at se oplæg, bruge tolk
til kommunikation med stande mm.
Elsa B. Stefansdottir måtte desværre stoppe som frivillig, da hun fik arbejde.
Jeg har fundet en ny frivillig til at køre kreativafdelingen sammen med mig, det er Lisa B.
Christensen, velkommen til og jeg ser frem til samarbejdet.
Tusind tak til Elsa B. Stefansdottir og Tine Lind for samarbejdet i 2021.

Kultur v. leder Tine Maretti Vest
2021 var igen et anderledes år med nedlukning af foreningen de første par måneder af året.
Marts måned var der et samarbejde med kreativ afdeling om udendørs arrangementer, det var
nogle vellykkede dage – nogle dage mere kolde end andre. Der har været vandreture,
vandrebanko, Kahoot, grill, hygge med boller og varm kakao, snobrød mm.
April måned gennemførte vi digital påskefrokost, hvor deltagerne fik påskefrokost platte og
mødtes online på ZOOM og spiste sammen. En rigtig dejlig aften, hvor vi var 16 deltagere.
Maj måned var 8 medlemmer på tur til Dansk Skovbegravelse i Hagenør. Et rigtigt flot sted og vi
blev klogere på, hvad skovbegravelse er.
I juni måned deltog nogle medlemmer i et foredrag ved Urbania Street Food med Nicklas og
Emil, som er kendt fra DR-programmet ”Alene i Vildmarken”, men de er også kendt som
Cykeldrengene som cyklede jorden rundt. Et spændende foredrag med to meget friske unge
fyre.
I september måned var Jørgen Rødtop Nielsen forbi og holdt et oplæg om Carl Becker. En
spændende fortælling.
Høstfest i FTSF i samarbejde med Fyns Døveforening, det var en fantastisk dag og aften med
grillet pattegris og god mad, god stemning, sjove underholdninger og god musik.
Stor tak til de frivillige, som stod bag festen samt oprydningsholdet; Pia Rasmussen, Berit
Schjeldal, Helle V. Pedersen, Tine Lind, Ole Jørnaa, Henrik Lind, Daniel Vest samt
caféafdelingen.
Cirka 18 personer deltog i et foredrag i Tøjhuset om Bragene ved Jernbanen i starten af
oktober, en spændende aften.

Der har også været besøg hos det nye genbrugscenter, været besøg af Michelle Lindop om
styrketræning uden udstyr, foredrag om Viggo Christian Hansen af Ole Faustrup, fælles
spisning og jule Kahoot.
Kulturafdelingen fik en ny frivillig i 2021, Helle V. Pedersen. Tine Lind måtte desværre træde ud
af afdelingen på grund af manglende tid.
Stor tak til Tine Lind og Helle V. Pedersen for samarbejdet i 2021.

Udflugt v. leder Henrik Lind
Årsberetning fra udflugtsafdelingen 2021.
2021 var året, hvor vi endelig kunne gennemføre en udflugt.
Lørdag d. 20. november mødte omkring 20 medlemmer fra FTSF og 3 fra Fyns Døveforening
op til en udflugt til det sønderjyske. Turen gik først til Tønder, hvor der var byvandring med
tegnsprogstolke og en lokal guide, en rigtig spændende tur. Derefter gik turen til Fleggaard i
Süderlügum, hvor der blev shoppet en del julevarer. Til sidst var vi en tur forbi Gram Slot til
deres sønderjyske kaffebord med 21 forskellige kager, der var et mekka af kager og man
mistede overblikket. Men mætte blev vi.
Jeg vil gerne takke for samarbejdet med Bjarne Hald Sørensen og ser frem til flere spændende
arrangementer.

Whist v. leder Erik Thomsen
Der er ikke kommet nogen årsberetning.

