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  e-mail:  ellen.toft@mail.dk

Suppleanter:  Annegrethe Henriksen, Tved 232, Tønder
  tlf: 7472 1684 · Mobil 2283 8446
  e-mail:  aghenriksen@live.dk
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 Kirsten Nissen, Vidågade 95, Tønder  

Revisorsupp: Helle Wind, Delasvej 4, Tønder

Svømning/
vandgymnastik:   
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Hver onsdag kl. 8.50 - 9.45 (ikke i skoleferierne)
i Tønder Sports- og Fritidscenter.
Kontakt Lis Gadeberg for nærmere info, 
mobil 5099 2283
e-mail: lisgadeberg@gmail.com



God revisorbistand betaler sig

TØNDER REVISION KLOSTER REVISION
Søndergade 14 ·  Tønder 
Tlf. 74 72 41 11

Østergade 6A · Løgumkloster 
Tlf. 74 74 41 27

Lad os give dig et fornuftigt tilbud.
Henvendelse til indehaver
registreret revisor Niels C. Høyer

Kræmmerhuset
din hobby butik

Vestergade 65 · Tønder · Tlf. 74726262
www.toender-hobby.com
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FORENINGENS FORMÅL: 
Foreningen AKTIVE KVINDER TØNDER’s formål er ifølge vedtægterne 
almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatska-
bende arrangementer med et socialt sigte. Desuden får medlemmerne 
mulighed for at dyrke svømning/vandgymnastik. Læs mere om forenin-
gens arrangementer, vedtægter m.v. på www.aktonder.dk.

GODT NYTÅR!
Velkommen alle medlemmer til et nyt år med et nyt program.Tak for den 
store opbakning til foreningens arrangementer i 2017. Det er dejligt, at 
så mange har lyst til at deltage. Igen i år har vi gjort vores bedste for at 
sammensætte et godt og alsidigt program. Vi håber at have ramt rigtigt 
i valg af arrangementer, så vi kan samle rigtig mange af jer. Vi har været 
nødt til at hæve betalingen for arrangementerne, da priserne på fore-
dragsholdere og afholdelse af arrangementer er steget betragteligt i de 
seneste år.

KONTINGENT 2018
Kontingentet foreslås reguleret til 
kr. 225,- årligt på generalforsamlingen 
den 23. januar 2018.
En mindre stigning er nødvendig 
efter mange år med uændret kontingent, 
hvilket vi håber, I vil have forståelse for.

TILMELDING/BETALING
Tilmelding/betaling skal normalt ske 
via netbank. Se nærmere s. 11. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Program 2018

Tirsdag, den 23. januar kl. 19.00 på Hotel TØNDERHUS, Jomfrustien 1, Tønder

GENERALFORSAMLING
Husk at medbringe indkaldelsen med dagsorden, som er vedlagt dette program.
Efter generalforsamlingen er der musikalsk underholdning.
Bemærk: Det er gratis at deltage, men af praktiske grunde beder vi om tilmelding senest den 
16. januar 2018 til Lis Gadeberg på mail lisgadeberg@gmail.com eller tlf. 5099 2283.

Onsdag, den 21. februar kl.19.30 på HAGGE’s Musik Pub, Vestergade 80, Tønder

FOREDRAG v/ journalist Kurt Leth
Emne: ”Kaffe med Kurt”
Kurt Leth vil fortælle om sit liv som radio- og TV-journalist i DR og TV2 med fængslende beretninger om 
spændende mennesker, han har mødt på sin vej, også fra sportens verden. Et medrivende og humoristisk 
foredrag, hvor Kurt giver os indblik i, hvordan man laver TV. Foredraget runder også Kurts tid som ”skriver-
karl” på Jyllands Posten og hans tid som pressemand i Udenrigsministeriet under Uffe Ellemann-Jensen.
Deltagerbetaling kr. 130,- ikke medlemmer kr. 180,-
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 7. februar. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

 

Torsdag, den 8. marts kl. 19.30 på HAGGE’s Musik Pub, Vestergade 80, Tønder

MUSIKARRANGEMENT med TØNDER GOSPELKOR 
Traditionel og moderne gospelsang
Tønder Gospelkor er et amatørkor med 30 dygtige sangere. Koret blev oprettet i 2010 på initiativ af Stig 
Möglich Rasmussen i samarbejde med Tønder Frikirke. Koret har siden oprettelsen givet adskillige koncerter 
i mange sammenhænge, bl.a. kirke- og julekoncerter, messer, klubber og ved private arrangementer m.v. 
Her kan man ikke blot høre traditionelle gospelsange, men også moderne gospel og nyere sange af både 
amerikansk og skandinavisk oprindelse.
Under koncerten serveres ostebord. Drikkevarer for egen regning. 
Deltagerbetaling kr. 150,- ikke medlemmer kr. 200,-
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 22. februar. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
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Onsdag, den 18. april kl.19.30 på HAGGE’s Musik Pub, Vestergade 80, Tønder

FOREDRAG v/foredragsholder Carla Osborg
Emne: ”Mit liv som vagabond” 
I forbindelse med sin uddannelse som socialpædagog valgte Carla Osborg fra Ribe at gå på landevejen i 9 
måneder og leve sammen med de farende svende. Det er der kommet spændende og farverige erfaringer 
ud af. Et foredrag om et anderledes liv som landevejsridder med en masse fantastiske oplevelser for livet, 
hvor vi også får lejlighed til at stille spørgsmål og synge sange, som Carla Osborg har med.
Deltagerbetaling kr. 100,- ikke medlemmer kr. 150,-
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 4. april. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)  

Søndag, den 27. maj kl. 10.00 – ca. 17.00  

UDFLUGT TIL TIRPITZ MUSEUM ved Blåvand.
Fælles buskørsel fra grus P-pladsen over for Tønder Sports- og Fritidscenter.

Der venter en oplevelse i verdensklasse på Tirpitz Museum, der ligger skjult i klitlandskabet. 
Museet er designet af den berømte arkitekt Bjarke Ingels og har siden åbningen i juni 2017 været et tilløbs-
stykke. Der er interessante faste udstillinger, bl.a. Havets guld (Rav), En hær af beton (om anden verdenskrig) 
og Den skjulte vestkyst (om det barske liv på vestkysten). 
Inden ankomsten til museet spiser vi dejlig frokost på Ho Kro 1 times tid.  På museet går vi rundt på egen 
hånd med headset. Vi slutter med eftermiddagskaffe ca. kl. 15 og kører mod Tønder.
Deltagerbetaling kr. 395,- inkl. buskørsel, entre, frokost (ekskl. drikkevarer) 
og eftermiddagskaffe med kage. Kun for medlemmer.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 11. maj. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Tirsdag, den 5. juni kl.19.30 på HAGGE’s Musik Pub, Vestergade 80, Tønder

FOREDRAG v/foredragsholderne Mette og Morten
Emne: ”Turtle Time – Sig farvel til hamsterhjulet”
To unge, Mette og Morten fra Ålborg, har opsagt deres lejlighed og alle faste forpligtelser for at gå efter 
drømmene og køre rundt i verden i et folkevognsrugbrød ”Turtle”. De fortæller, hvordan man klarer sig uden 
fast arbejde og med få ejendele. Den vigtigste ressource er tid! Kom og hør om Turtle Time – oplevelser og 
hverdagsliv på fire hjul.
Deltagerbetaling kr.125,- ikke medlemmer kr. 175,-
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 22. maj. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Peter Iversen
Indehaver
Vestergade 6 · 6270 Tønder
Tlf. 74 72 16 54 

Jernbanegade 1A · 6270 Tønder · Tlf. 7472 2140 · www.salonlotzsch.dk

Forhandler af parykker og tørklæder
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Torsdag, den 16. august kl.19.30 – Kørsel i egne biler   

Besøg på ECCO Museum i Bredebro, 
Toosbuys Torv 4, 6261 Bredebro.
Alle kender navnet ECCO, men kender vi historien bag forretningseventyret? Vi starter på Café Sko med 
kaffe og lagkage, mens vi ser en lille film om Ecco. Herefter er der rundgang på egen hånd på museet på 
loftet, hvor vi kan følge udviklingen i ECCO’s fantastiske historie. 
Der er samkørsel i egne biler, så prøv at aftale indbyrdes. Hvis ikke dette er muligt, så kontakt 
Lis Gadeberg, tlf. 5599 2283.
Deltagerbetaling kr. 60,- Kun for medlemmer.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 2. august. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921) 

Mandag, den 10. september kl.19.30 på HAGGE’s Musik Pub, Vestergade 80, Tønder   

FOREDRAG v/foredragsholder Ellen Kirk Øgendahl
Emne: ”Vær med til at gøre en forskel i Cambodia 
– Hjælp til selvhjælp”
Ellen Kirk Øgendahl arbejder i Vietnam og Cambodia for at forbedre fattige familiers kår. 
Mange familier mangler det, som vi i Danmark tager helt for givet. Hun køber og sælger varer, 
som familierne har produceret, og alle pengene sendes ubeskåret tilbage til landene. I Cambodia 
har Ellen Kirk Øgendahl i sit arbejde fokus på uddannelse af enlige mødre, hvor kvinderne sikres en 
faglig uddannelse og får iværksætterhjælp. Efter foredraget er der mulighed for at købe varer, 
som familierne har produceret i deres hjemland.
Deltagerbetaling kr. 100,- ikke medlemmer kr. 150,-
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 26. august. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Mandag, den 8. oktober kl.19.30 på HAGGE’s Musik Pub, Vestergade 80, Tønder 

FOREDRAG v/Stig Henriksen, Restaurant Stig’s
Emne: ”Mit liv som kok”
Tønders lokale mesterkok Stig Henriksen fortæller om sine mange oplevelser i faget og sin karriere. 
Stig har gennem årene høstet stor anerkendelse for de kulinariske oplevelser, han giver gæsterne i 
restauranten, som drives i hjemmet sammen med hans hustru Rose.
Deltagerbetaling kr. 75,- ikke medlemmer kr. 125,- 
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 24. september. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)



Torsdag, den 8. november kl.19.30 på HAGGE’s Musik Pub, Vestergade 80, Tønder

KONCERT med trompetist 
PER NIELSEN m/pianist.
Den landskendte, sønderjyske trompetist 
Per Nielsen, der udover sin solokarriere 
også spiller i Sønderjyllands Symfoniorkester, 
giver en eksklusiv koncert for 
Aktive Kvinders medlemmer. 
Kom og få en enestående koncertoplevelse!
Deltagerbetaling kr. 250,-
ikke medlemmer kr. 300,-
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 24. oktober.  
(Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)  

Tirsdag, den 4. december kl.18.00: 

JULEHYGGE-ARRANGEMENT
på Hotel Tønderhus, 
Jomfrustien 1, Tønder
En dejlig aften med ”pigemad”, underholdning, 
lotteri og masser af hygge.
Deltagerbetaling kr. 225,- Kun for medlemmer.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 20. november. 
(Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921) 
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Vestergade 32 · 6270 TØNDER · TLF. 74 72 28 11

Ellen Jensen Lindevej 11 · 6270 Tønder · Tlf. 7472 2041

Velkommen til Tramms Tønder Turistfart
Ndr. Landevej 33 · 6270 Tønder · Tlf. 74 72 27 25  

www.tramms.dk
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ANNONCØRER
Der skal lyde en stor tak til vore trofaste annoncører i dette program.
I er med til, at vi kan holde foreningens kontingent på et rimeligt niveau.
Så, kære medlemmer: Støt vore annoncører – de støtter os!

MANDAG-FREDAG 8.00 - 19.00
LØRDAG-SØNDAG 8.00 - 18.00
BAGEREN ÅBNER HVER DAG KL. 6.30. 
POST: MANDAG - FREDAG 10.00-17.00

Vestergade 42 
6270 Tønder ·Tlf.: 74723672Østergade 3 · 6270 Tønder

Tlf.  74 72 48 93 ·  info @ tondersko.dk

Er du klar til at tage 
udfordringen op?
Professionel ernærings vejledning - din vej til en 
sundere livsstil... Yoga - styrke og balance 
 til krop og sind

d i a e t i s t s y d . d k     ·     y o g a s t u d i e . d k     ·     t l f .  6 1 3 0  8 5 3 0

G u i d e d  b y  A n i t a  R o s t g a a r d  A n d e r s e n 

lokale lokale 

Vestergade 80 · 6270 Tønder · Tlf. : +45 74 72 44 49
Email : hagges@hagges.dk

www.hagges.dk
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Året der gik.......
Som sædvanlig gør vi lidt status. Vi er p.t. 289 medlemmer. Medlemstallet er stabilt.
Som nævnt i indledningen glæder vi os over den store opbakning, vi får fra jer til de forskellige arrangemen-
ter. Vi var over 100 deltagere til generalforsamling og julehygge, og foredraget om Søvn med søvnvejleder 
Michael Rasmussen trak fuldt hus på Hagge’s. Musikaftenen med Jazzorkesteret Sydband i marts var også en 
rigtig god aften med glade deltagere, der nød musikken.

Desuden har vi haft spændende foredrag: Humor som livgiver v/ Erik Lindsø, Ærlig mad med smag 
v/ køkkenchef Henning Kohl fra Schackenborg Slotskro (Og vi må sige, det smagte godt!), 
Afrikas heksebørn v/Anja Lovén, som rørte alle, og Livsglæde i med- og modgang v/Trine Alvilda Jensen.

I juni var vi på udflugt til Elmegården i Sommersted og Christiansfeld, hvor vi i Sommersted hørte om det 
familiedrevne mejeri og landbrug og fik skøn middagsmad. I Christiansfeld var vi på guidet rundtur i den 
interessante by, der er på listen over Unesco Verdensarv. Og selvfølgelig smagte vi også honningkagerne.

August bød på byvandring i Højer, hvor vi spiste på Æ Lammskind og efterfølgende var på rundtur med 
museumsinspektør Anne Marie Overgaard, der viste os mange andre steder og huse i Højer end dem, man 
normalt oplever, samtidig med hun gav en spændende historisk gennemgang. Turen sluttede med kaffe og 
brødtorte på Højer Mølle.

I september havde vi 2 blomsterbindingsarrangementer, hvor Susanne Boch fra Moneh i Gram underviste 
i at skabe værtindegaver og små enkle borddekorationer med efterfølgende lotteri, hvor Susannes flotte 
kreationer blev udloddet.

Tak til alle medlemmer for jeres opbakning i 2017 og på godt gensyn i 2018. 
Vi glæder os til at se jer.  

På bestyrelsens vegne

Lis Gadeberg
Formand
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HVORFOR VÆRE MEDLEM AF AKTIVE KVINDER TØNDER?

	 •	 Foreningen	henvender	sig	til	alle	kvinder,	uanset	alder	og	beskæftigelse.
	 •	 Vi	er	alsidige,	så	der	er	noget	for	enhver
	 •	 Få	spændende	og	berigende	oplevelser
	 •	 Styrke	dit	sociale	netværk
	 •	 Være	med	i	debatten	om	det,	der	rører	sig

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne (se s. 2)

HJEMMESIDE
Du kan følge os på www.aktonder.dk og Instagram.

www.toendertrafikskole.dk - tlf. 2299 5070

v/Annelise, Brian, Preben

Bliv sikker og kvik i al trafik.
Også generhvervelse og rutinetimer.

NYT UR 
HYLDTOFT & HANSEN  i / S 
URE/GULD/SPORTSPRÆMIER 
Vestergade 45 · 6270 Tønder · Tlf. 74 72 18 83 

Åbent: Man-Fredag
10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 14.00
Vestergade 43 · 6270 Tønder . Tlf. +45 7472 3383
Mail: kirsten@andersen-tonder.dk

Stort Udvalg
i garn m. m.

Vestergade 8 · 6270 Tønder . Tlf. 7472 2114

Besøg vores 

hyggelige 

Café

Vestergade 32 · 6270 TØNDER · TLF. 74 72 28 11

Fodplejeklinikken

Tidsbestilling på tlf. 22 20 13 12

- fodpleje og velvære!
Lægeex. klinisk fodplejer

Gitte Hansen
Horupsgade 22

6270 Tønder

VESTERGADE 12 - 6270 TØNDER · TLF. 7472 1904 · olesgardin@live.dk S t o r e g a d e  1 2 ,  6 2 7 0  T ø n d e r  •  T l f .  7 4  7 2  2 0  2 2  •  w w w . m a r c e l s b r a s s e r i e . d k

Tøj til 
de aktive 
kvinder...

Hotel Tønderhus 
Jomfrustien 1
6270 Tønder

Telefon: +45 74 72 22 22
Mail: info@hoteltoenderhus.dk
www.hoteltoenderhus.dk
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HVOR SKER DET?
Vi afholder også i 2018 vore foredragsaftener og musikarrangement på
HAGGE’S Musik Pub, Vestergade 80, Tønder.
Årets generalforsamling og julehyggearrangement holdes på Hotel Tønderhus.

TILMELDING/BETALING:
Betaling med tilmelding skal ske senest 14 dage før hvert arrangement.  
Du er tilmeldt, når du har betalt inden for fristen.  
Hvis du har netbank, indbetales beløbet på foreningens konto i 

Sydbank:  Reg.nr.  7970 konto nr. 1044921

Husk at angive dato for arrangementet samt dit navn, så vi kan se, hvad du vil tilmeldes. 
Hvis du ikke har netbank, kan du lægge en kuvert i postkassen med samme oplysninger hos 
formand eller kasserer (adresserne står på side 2).

Det er gratis at deltage i foreningens generalforsamling tirsdag, den 23. januar 2018.

Af praktiske årsager bedes du tilmelde dig til generalforsamlingen til Lis Gadeberg 
via mail lisgadeberg@gmail.com eller tlf. 5099 2283. Se også s. 4.

Alt fra elektronik 
til mekanik
- den klarer vi!

P	Løbende service
P	Reparationer
P	Olieskift
P	Og meget mere...

Tønder AutoForum
Sønderlandevej 8
6270 Tønder
Tlf. 7472 5262

D e s i g n  a f  J o a n  J u h l  H a n s e n

Glaskunsten finder 
du på gågaden.
Vi har altid stort 
udvalg af glasarbejder 
fra eget værksted. 

Storegade 2 - 4 · 6270 Tønder · Tlf. 7472 7656
Mail: joan-juhl@mail.tdcadsl.dk · www.glaskunsten.dk



H u s k  o g s å  a t  b e s ø g e  v o r e s  1 .  s a l

27 193 193
WWW.RESTAURANTROS.DK
INFO@ RESTAURANTROS.DK
SPIKERGADE 21·6270 TØNDER

RESTAURANT

RODRIGUES & SNITGAARD

Mødekalender Aktive kvinder Tønder 2018
Dato og
klokkeslet: 

Sidste tilmeld-
betalingsdato

Hvem kan 
deltage?

7. februar

Onsdag den
18. april kl. 19.30

Generalforsamling på 
Hotel Tønderhus
Gratis adgang. Se s. 4.

Foredrag på HAGGE’s: 
”Kaffe med Kurt” 
v/journalist Kurt Leth. Se s. 4.

Foredrag på HAGGE’s: ”Turtle Time-
Farvel til hamsterhjulet” v/foredrags-
holderne Mette og Morten. Se s. 5.

Foredrag på HAGGE’s:  
”Cambodia - Hjælp til selvhjælp” 
v/Ellen Kirk Øgendahl. Se s. 6.

Foredrag på HAGGE’s:
”Mit liv som kok” 
v/Stig Henriksen. Se s. 6.

Koncert på HAGGE’s med 
trompetist Per Nielsen. Se s. 7.

Besøg på Ecco Museum i Bredebro 
m. kaffe og kage på Café Sko. Se s. 6.

Musikaften på HAGGE’s
med Tønder Gospelkor. Se s. 4.

Udflugt til Tirpitz Museum 
ved Blåvand. Se s. 5.

Foredrag på HAGGE’s: ”Mit liv som 
vagabond” v/foredragsholder 
Carla Osborg. Se s. 5. 

16. januar

22. februar

4. april

11. maj

22. maj

2. august

26. august

24. september

24. oktober

Kun for medlemmer

Åben for alle

Åben for alle

Åben for alle

Kun for medlemmer

Kun for medlemmer

Åben for alle

Åben for alle

Åben for alle

Åben for alle

Tirsdag den 
23. januar kl. 19.00

Onsdag den
21. februar kl. 19.30

Torsdag den
8. marts kl. 19.30

Søndag den
27. maj kl. 10.00

Tirsdag den
5. juni kl. 19.30

Torsdag den
16. august kl. 19.30

Mandag den
10. sept. kl. 19.30

Mandag den
8. okt.  kl. 19.30

Torsdag den 
8. nov.  kl. 19.30

Tirsdag den 
4. dec. kl. 18.00

Tilmelding og betaling skal 
ske samtidigt via Netbank. 
Se nedenfor.

JULEHYGGE på Hotel Tønderhus.
Se s. 7.

20. november Kun for medlemmer

OBS! Betaling med tilmelding skal inden fristens udløb ske via netbank til foreningens konto i Sydbank: 
Reg. Nr. 7970 konto1044921.
Husk ved alle betalinger via netbank: Angiv dato for arrangement og dit navn.
Hvis du ikke har netbank, så læg en kuvert med deltagerbetalingen mrk. dato for arrangement 
og dit navn i postkassen hos formand eller kasserer (adresser se side 2). 


