Horsens døveforenings årsberetning for
2020.
Året 2020 er præget af corona. Vi måtte følge
myndighedernes restriktioner og det har ikke været
nemt for vores medlemmer. Mange aktiviteter er
blevet aflyst eller udsat pga smittefare.
Trods restriktioner har bestyrelsen valgt at prøve noget nyt: Online Juleshow
i november 2020. Det har været en stor succes.
Horsens døveforening har tre udvalg: 1) Svanereden (pensionistklub), 2)
kreaktivt for kvinder og 3) familiehjørnet. Alt gik meget roligt og stille pga
corona.
Vi har haft 6-7 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesarbejdet går fremmest til
planlægning af aktiviteter og diskussioner om formen af Horsens
døveforeningsstruktur- og fremtiden.
Vi deltog DDLs landsmødet i august 2020.
Æresmedlemmer: Holger Kristensen.
Dødsfald: Holger Kristensen.
Æret være hans minde. Tænkerne går til dem og deres familier.
Medlemsantal pt 31.12.2020: 74
Vi takker for jeres opbakning og tillid. I er altid velkommen til at arrangere
aktiviteter, foredrag eller lign. Uden jer – ingen forening.
De bedste hilsner fra Horsens Døveforenings bestyrelse

2020
Fredag d.10-01-2020. Dialogmøde i Århus kl.17.00.
Vi var 5 medlemmer (Egon -Erna – Ulla – John – Filip) der var afsted til dialogmøde i Århus
(Viby). Hvor vi startede med at spise først og kl. 18.00 lagde Ole Jeppesen ud med at
fortælle hvad DDL prioriterer højst var tegnsprogstolke og tegnsprog, bagefter var der
åbent for forslag fra foreninger og der var mange der kom med forslag til DDL som blev
noteret og kl. 22.00 sluttede dialogmødet.
Søndag d. 12-01-2020 Gudstjeneste og foredrag.
Der var mødt 19 personer frem til gudstjeneste og foredrag af Henrik H. Andersen om
kirkelig sommerlejr for unge døve i Norge fra d.27-07-2019 til 04-08-2019 hvor Henrik
var kok det var unge fra Norge og Tyskland og bagefter viste han os billeder derfra,
bagefter takkede formanden Henrik for foredraget og døveforeningen gav ham en flaske
rødvin
Fredag d.24-01-2020: Foredrag ved Serhat Dogru og Josphine Anker fra DDL.
Der var mødt 16 medlemmer frem til foredraget af Serhat og Josphine om at bryde
isolationen og besøgstjenesten for ældre og de fortalte at der var mange ensomme døve
i landet, det var Serhat der fortalte om DDL’s program og han viste os billeder fra DDL
om hvordan vi kan gøre for at få dem ud isolationen og derefter var det Josphine der
fortalte om besøgstjenesten om hvordan vi kan bruge tolke og hun viste nogle videofilm
om besøgsvenner, bagefter takkede formanden dem for foredragene og Døveforeningen
gav dem en flaske vin som tak bagefter var der kaffe.
Fredag d.07-02-2020: Foredrag ved Helle Knudsen og Bjarne Knudsen.
Der var mødt 16 personer frem til foredrag om helles barndom, hun er født døv i en
hørende familie og er opvokset i Ålborg og hendes mor sagde at hun skulle behandles
som de andre børn og hun havde et tæt forhold til sin lillebror, hun var god til at fange
ål fordi hun så hvordan de andre gjorde og bagefter viste hun os billeder fra hendes
barndom og skoletid bagefter takkede formanden Helle og Bjarne for foredraget og
Døveforeningen gav en flaske vin (rød).

Lørdag d.22-02-2020 Generalforsamling i fælleshuset på Castberggård.
Der var mødt 23 medlemmer frem til generalforsamlingen der blev holdt i fælleshuset
på Castberggård, først bød formanden velkommen til medlemmer også velkommen til
Michael Olesen velkommen han var udpeget af Horsens døveforening som dirigent
derefter overlod han ordet til Michael Olesen som dirigent og som referent Blev Anne
Grethe Rasmussen og som stemmetæller blev Jesper Vestergård og Mogens J.
Rasmussen valgt derefter gik vi over til årsberetningen hvor formanden læste lidt op og
blev godkendt derefter blev regnskabet gennemgået og godkendt. Punkt 4 ingen forslag
og punkt 5 venter vi til efter landsmødet hvad kontingent bliver. Punkt 6 bestyrelsen blev
formand Egon Thomsen genvalgt og som sekretær blev Filip Verhelst valgt da Anne

Grethe Rasmussen ikke ønskede genvalg og Kasserer Aila Esgaard er ikke på valg men
ønsker at stoppe næste gang og 1. repræsentant Ulla Kristensen modtog genvalg og 2
repræsentant blev Maiken Vestergaard nyvalgt for 1 år, 1 suppleant Jesper Vestergaard
valgt og som 2suppleant blev Mogens J. Rasmussen valgt og som 1 revisor (i lige år) blev
Michael Olesen valgt og som 2 reviser (ulige år) blev Thomas Knapp valgt, bagefter bød
Formanden velkommen til Maiken Vestergaard velkommen også takkede han Michael
Olesen som Dirigent og Døveforeningen gav ham 2 flaske vin som tak derefter var der
kaffe og brød.
Fredag d.06-03-2020: Jeopardy ved Aleks.
Der var mødt 16 personer frem til Jeopardy hvor vi fik Udleveret et ark med 28 spørgsmål
som vi skulle gætte hvad det var efter at Aleks havde vist nogle billeder på tavlen, vi
skulle gætte hvad det var eller manglede på billedet bagefter gik vi det igennem så så vi
hvor mange rigtige hver havde og det var Mogens der løb med 1 pladsen med 13 rigtige
og han fik et gavekort til Netto på 100 kr. bagefter takkede formanden Aleks for den fine
underholdning og han fik en gave fra døveforeningen 1pak med 6 dåser Carlberg derefter
var der kaffe.
Fredag d.20-03-2020 blev aflyst på grund corona virus
Fredag d.03-04-2020 og fredag d. 17-04-2020 blev også aflyst corona virus
Fredag d.01-05-2020 og fredag d.15-05-2020 og fredag d.29-05-2020 blev også aflyst på
grund corona virus
Fredag d-07-08-2020: Frit samvær
Der var mødt 14 personer frem til mødet i aften hvor formanden bød velkommen og
havde nogle rettelser til program fra vores blad og spurgte hvor mange der ville med til
Hjarnø d.22-08-2020 der var 11 der ville med og der efter var der kaffe.
Lørdag d.22-08-2020: Udflugt til Hjarnø.
Vi var 10 personer der mødte i Snaptun kl.10.15 derefter gik vi om bor på færgen med
mundbind, sejlturen tog ca. 15 min. Da vi gik fra borde gik vi langs stranden til Skibs
sætninger fra yngre jernalder og vikingetid (600-1000 e.kr.) Hjernø er opkaldt efter en
konge der hed Hjernø Og hvor skibs besætningen også ligger begravet samlet der efter
gik vi til den gamle smede hvor vi skulle spiste frokost og da vi ventede på maden
begyndte det at regne men vi sad i tørvejr Efter frokosten gik vi ned til færgen som
sejlede til Snaptun og der fra tog vi hjem, det var en dejlig tur og vejret var tilpas lidt sol
og skyer.
Fredag d.04-09-2020: Foredrag ved Emil Trillingsgaard Om hans barndom.
Der var mødt 10 personer frem plus 6 personer fra Navigator på Castberggård, og Emil
Starte med at fortælle om sin barndom i Bulgarien og hans ophold på et børnehjem i to
år og seks måneder .Han kom til Danmark i 1993 og blev adopteret af Preben og Lene

Trillingsgaard i byen Skave mellem Holstebro og Viborg ,og da han var 4 år opdagede
man at han var døv efter nogle år adopterede en pige fra Korea da han ville havde en
lillesøstre og han mødte sin kone første gang da han var 20 år og det igennem døvefilm.
Dem fra Navigator stillede mange spørgsmål til Emil bagefter takkede formand Emil for
foredraget, bagefter var der kaffe og snak.
Fredag d.18-09-2020: Underholdning med spil.
Vi skulle have besøg af døvefilm men det blev aflyst på grund af corona . Så der var mødt
14 personer frem til underholdning med spil æsel og uno bagefter var der kaffe og kage
og kagen gav Nuller da han har fødselsdag i dag.
Fredag d.02-10-2020: Underholdning ved Egon.
Vi skulle have besøg af tandplejen men det blev aflyst på grund af corona, så der var
mødt 6 personer frem, så vi spillede ludo med seksmands ludo bagefter var der kaffe.
Resten af årets programmer blev aflyst på grund af corona regler

