Årsberetning 2019 fra afdelinger
Banko ved ledere Arne Christensen
Vi har haft to store bankospil; en palmesøndags banko d. 14. april 2019 og en julebanko
søndag d. 1. december 2019.
Vi var omkring 60-70 personer.
Jeg vil gerne sige tak til de frivillige til palmebanko og julebanko, Arnbjørn Antonisen, Rannveig
Elsa Jonsdottir, Karsten Schultz Nielsen, Elsa Bjorg Stefansdottir og Daniel Vest.
Jeg siger også tak til Tine Maretti Vest som afdelingsmedlem og Tine Lind som tovholder.

Cafe ved leder Nikolaj Seemann
Vi har haft åbent til fredagscafe 3 gange i 2019, 1 gang måtte vi aflyse på grund af for få
tilmeldte. Vi har haft et samarbejde med kultur afdelingen i forbindelse med fredags cafe, at
kultur afdelingen arrangerer et foredrag og efter foredraget er der fredags café. Jeg synes, det
virker rigtigt godt for os.
Vi har ikke haft caféudvalgsmøde i 2019, da vi har kommunikeret meget via en lukket Facebook
gruppe. Det fungerer godt for afdelingen.
Helle Pedersen har holdt pause fra caféafdelingen i 2019, men i 2020 er hun tilbage igen,
dejligt.
Stor tak til Daniel Vest for at hjælpe mig med at handle til caféen.
Stor tak til bestyrelsen for at passe caféen hver anden onsdag i lige uger.
Stor tak til fredagscafeholdet; Daniel Vest, Thomas Harbo Helstrand og Gisela Simone Busted.
Ved medlemsmødet januar 2019 efterlyste jeg nye frivillige til kaffeudvalget, vupti – så var der 4
friske personer, der meldte sig. Dejligt! Jeg har sørget for at lave vagtplan hver 14. dag,
kaffeudvalget har været gode til at hjælpe hinanden hvis nogle ikke kunne komme. Samarbejdet
er godt i kaffeudvalget.
Stor tak til kaffemødre og kaffefædre: Dorith Bloss Christensen, Jutta Nygaard Andersen, Elsa
Bjorg Stefansdottir, Karsten Schultz Nielsen og Kim Isdal.

FREMAD ved leder Bjarne Hald Sørensen
Motionsafdelingen FREMAD skyder i gang igen efter nogle års dvale. Jeg startede sammen
med Dorith Bloss Christensen og Jutta Nygaard Andersen, men efter nogle måneder var der
skift af frivillige i FREMAD.
Vi har haft vandretur ved Trelde Næs, Hannerup Skov og Bindeballe købmandsgård. Turen til
Bindeballe Købmandsgård var en god tur på trods af vejret, der deltog 9 friske vandrere. Ved
Bindeballe Købmandsgård fik vi kaffe og kage.
Jeg ser frem til flere vandre ture i 2020.
Stor tak til Tine Lind og Tine Maretti Vest for samarbejdet i FREMAD.

Kreativ ved leder Ida Møller Jørgensen
Året 2019 gik godt, vi har haft meget fokus på julebasar d. 1. december 2019. Hvor der blev
hæklet karklude, strikket karklude, hæklet grydelapper, strikket strømper, lavet julepynt af hvid
ler mm.

Den sidste fredag i oktober 2019 var vi en gruppe medlemmer, der var til Kreativ Messe i Messe
C – foreningen havde bestilt 2 tegnsprogstolke, så medlemmerne kunne bruge tolkene ved de
forskellige boder eller se forskellige oplæg ved de 4 scener.
Onsdag d. 18. december havde vi julehygge med julefrokost og pakkeleg sammen med 12 tips,
en rigtig hyggelig dag.
Jeg, som kreativ leder, savner opbakning fra medlemmerne til de forskellige kreative sysler, der
bliver lavet. Flere bruger kreative onsdage som et socialt møde sted. I 2020 vil jeg have fokus
på at lave program i samråd med medlemmerne, så medlemmerne får mere indflydelse på
programmet.
Kreativ afdelingen har haft 3 møder i 2019.
Stor tak til Elsa Bjorg Stefansdottir som afdelingsmedlem og Tine Lind som tovholder.

Kultur ved leder Tine Maretti Vest
Det har været et spændende år i 2019 med flere større arrangementer; VM håndbold finale på
stor skærm, Pigerne fra Sprogø v. Carsten Egø Nielsen, Foredrag af Steffen R. Olsen og
Gugga Fiil om Afrika, Sommerfest i Fyns Døveforening, fælles arrangement med Fyns
Døveforening i Odense ”Halv mand – helt menneske” v. René Nielsen, Ren Natur, foredrag ved
Pelle Hvenegaard om barnløshed, foredrag om Rullemarie om at bevare en god livsgejst på
trods af sygdom.
Der var desværre også nogle foredrag hvor vi måtte aflyse på grund af for få tilmeldte.
Jeg ser frem til 2020 med flere spændende foredrag/events.
Tak til Tine Lind for samarbejdet i kulturafdelingen.

Udflugt ved Lis Jepsen
FTSF har ikke modtaget nogen årsberetning herom.

Whist ved leder Erik Thomsen
Der kommer 15 – 20 spillere hver 14 dage (torsdag / ulige uge).
Der skulle have været grillaften i juni måned. Vi blev nødt at aflyse på grund af misforståelse
mellem whist afdeling og udlejning administrationen.
Der har været to whist turneringer. I Herning d. 5. oktober 2019 med i alt 40 spillere. Vi fik 4
præmier til Fredericia.
Trekant I Fredericia d. 30. november 2019, der deltog i alt 28 spillere. Vi fik 4 præmier til
Fredericia. Der blev derefter holdt hyggelig julefrokost for trekantens spillere (Fredericia,
Odense og København).
I 2020 er Københavns tur til trekant whist i november måned.

