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FORENINGENS FORMÅL:

Foreningen AKTIVE KVINDER TØNDER’s formål er ifølge vedtægterne almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer med et socialt sigte. Desuden får medlemmerne mulighed for at dyrke
svømning/vandgymnastik. Læs mere om foreningens arrangementer, vedtægter m.v. på www.aktonder.dk
GODT NYTÅR!
Foreningens bestyrelse ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår og glæder
sig til at præsentere jer for foreningens nye årsprogram. Tak for jeres opbakning til vores arrangementer i 2018. Det er dejligt, at så mange har lyst til at
deltage. Vi har gjort vores bedste for at sammensætte et godt og alsidigt
program for 2019. Forhåbentlig har vi ramt rigtigt i valg af arrangementer, så
vi kan samle rigtig mange af jer.
Foreningen har i efteråret 2018 været så heldig at modtage en donation på
10.000 kr. fra Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond. Det bevirker, at vi kan
tilbyde årets musikarrangement i marts til en meget fordelagtig pris. Glæd jer!
Vores foredragsaftener kan ikke længere afholdes på Hagge’s, da man fremover kun vil have musikarrangementer. Derfor har vi booket lokaler i Tønder
Medborgerhus i Østergade, primært caféen. Se nærmere under de enkelte
arrangementer.
KONTINGENT 2019
Kontingentet er uændret kr. 225,- årligt. Indbetalt kontingent kan normalt ikke
tilbagebetales.
TILMELDING/BETALING
Tilmelding/betaling skal normalt ske via netbank.
Se nærmere s. 11.
NYE MEDLEMMER
Vi er meget glade for at få nye medlemmer i foreningen,
men beder om henvendelse til en fra bestyrelsen i stedet
for bare at indbetale kontingentet på foreningens konto.
Vi vil gerne have, at nye medlemmer fra starten får
program og den helt rette information om medlemskab.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
		

God revisorbistand betaler sig

Kræmmerhuset
din hobby butik

Lad os give dig et fornuftigt tilbud.
Henvendelse til indehaver
registreret revisor Niels C. Høyer
TØNDER REVISION KLOSTER REVISION
Søndergade 14 · Tønder
Tlf. 74 72 41 11

Vestergade 65 · Tønder · Tlf. 74726262
www.toender-hobby.com

Østergade 6A · Løgumkloster
Tlf. 74 74 41 27
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Program 2019
Tirsdag, den 29. januar kl. 19.00 på Hotel TØNDERHUS, Jomfrustien 1, Tønder

GENERALFORSAMLING – Kun for medlemmer.
Husk at medbringe indkaldelsen for generalforsamlingen med dagsorden, som er vedlagt dette program.
Efter generalforsamlingen er der musikalsk underholdning. Foreningen er vært ved kaffe og kringle. Bemærk:
Det er gratis at deltage, men af praktiske grunde beder vi om tilmelding senest tirsdag
den 22. januar til Lis Gadeberg på mail lisgadeberg@gmail.com eller tlf. 5099 2283.

Mandag, den 18. februar kl.19.30 i Tønder Medborgerhus (store sal i stuen), Østergade 63 A

FOREDRAG v/TV-vært og foredragsholder Søren Ryge Petersen
Emne: ”Det handler om mennesker”
Den folkekære Søren Ryge er kendt fra TV for sine mangeårige haveudsendelser, men han har også i en lang
årrække lavet uforglemmelige og medrivende TV-portrætter af ganske almindelige danskere, deres liv og
hverdag. Søren Ryge er en fremragende historiefortæller. Hvem husker f.eks. ikke Anders og Julius? Her får vi
foredrag i særklasse, hvor vi får indblik i, hvordan og hvorfor Søren Ryge laver sine udsendelser om mennesker. Medlemsbetaling kr. 150,- andre kr. 200,Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 11. februar. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Fredag, den 8. marts kl. 19.30 på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder

En forrygende musikaften med Mark Dixon
og Christoffer Brodersen –To sangstemmer – To guitarer
Den sønderjyske duo blev dannet i Sønderborg i 1998 og har siden optrådt med stor succes ved en lang række koncertbegivenheder lige fra Riddersalen på Koldinghus, DGI’s landsstævne og Augustenborg Slotspark til
flere mindre og større koncerter. Inspireret af
bl.a. Simon & Garfunkel, Lennon/McCartney
og James Taylor formår de med deres fremragende guitarspil, gode sangstemmer og
humør at skabe en fantastisk stemning hos
publikum. Mark er uddannet på The Academy of Contemporary Music i London og
Christoffer på Det Danske Musicalakademi
i Fredericia. Christoffer var fra 2007-2013
medlem af vokalgruppen Basix. Begge har
optrådt i musical-sammenhæng, bl.a. Chess,
Miss Saigon og Jesus Christ Superstar.
Medlemsbetaling kr. 195,- andre kr. 250,inkl. en lækker tapas-platte. Drikkevarer
for egen regning
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 1. marts.
(Husk indbetaling til bankkonto
7970 1044921)
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Torsdag, den 11. april kl.19.30 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63A (caféen)

FOREDRAG v/foredragsholder Malene Staal
Emne: ”Mor henter os altid igen”
Malene Staal fortæller om sit livs mareridt, hvor hendes eksmand bortførte deres to børn til Makedonien.
Sammen med en ny kæreste iværksatte hun en hemmelig og yderst risikabel operation for at få børnene
tilbage til Danmark. En operation, der ikke gik helt efter planen…
Kom og hør et medrivende og spændende foredrag.
Medlemsbetaling kr. 75,- andre kr. 125,Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 4. april. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Onsdag, den 15. maj kl. 19.30 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63A (caféen)

ØLSMAGNING v/Hans Lautrup Nørgaard, Vestslesvigsk Bryghus
Vestslesvigs Bryghus, der blev stiftet i 2014, er berømt for sit spontangærede øl, hvor der ikke tilsættes dyrkede gærkulturer. Man leger også med tilsætning af frugt og krydderier. Spontangæret øl, der får sin gær fra
den omgivende luft, giver langt flere smagsoplevelser end traditionelt brygget øl. Kom og hør initiativtager
og brygger Hans Lautrup Nørgaard fortælle historien om øllet og Vestslesvigsk Bryghus, mens vi smager på
forskellige øl fra bryghuset. Vi lover en oplevelse, der adskiller sig markant fra traditionelle ølsmagninger.
Deltagerbetaling kr. 125,- for både medlemmer og andre.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 8. maj. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Søndag, den 16. juni kr. 9.00 – ca. 18.00

UDFLUGT TIL EGESKOV SLOT – En perle på Fyn
Fælles buskørsel fra grus P-pladsen over for Tønder Sports- og Fritidscenter
Egeskov Slot er kendt som et af de smukkeste slotte i Danmark, der i dag ejes af Michael Ahlefeldt-LaurvigBille. Slottets historie går tilbage til 1554 og de første haveanlæg til 1700-tallet. Slottet har det hele:
En fantastisk hovedbygning, oprindelig fra 1554 og ombygget flere gange med flotte rum, jagtstue med
trofæer, riddersal og Titanias palads, som er verdens mest eventyrlige dukkehus for alfer. Slottet er kendt
for sine smukke haveanlæg med forskellige temaer og sjældne planter. Der er også plantesalg til de besøgende, skulpturpark og veteranmuseum for gamle biler og køretøjer. Virkelig en oplevelse at besøge! Vi
spiser frokost på Café Jomfru Rigborg på slottet og slutter af med kaffe og kage inden hjemkørsel kl. 16.00
Deltagerbetaling kr. 495,- inkl. buskørsel, entré, rundvisning, frokost m. 1 øl el. sodavand samt eftermiddagskaffe og kage. Kun for medlemmer.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 9. juni. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Peter Iversen
Indehaver

Vestergade 6 · 6270 Tønder
Tlf. 74 72 16 54

Forhandler af parykker og tørklæder
Jernbanegade 1A · 6270 Tønder · Tlf. 7472 2140 · www.salonlotzsch.dk
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Torsdag, den 15. august kl. 19.30 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63A (caféen)

MUSIKFOREDRAG v/entertainer Alex Bødiker, kendt fra Willys
Kaffeklub
Emne: ”Fra Raquel Rastenni
til The Beatles”
Alex Bødiker tager os med på en underholdende rejse tilbage til 50’erne, hvor man husker den lidt søvnige stemning fra Giro 413,
”eksplosionen” med Bill Haley, Elvis
Presley og Little Richard m.fl. frem til rockens
stormende indtog i Storbritannien og USA.
Et informativt, inspirerende og meget underholdende foredrag med billeder, lydklip og
anekdoter m.v.
Medlemsbetaling kr. 75,- andre kr. 125,Sidste betalings-/tilmeldingsdag 8. august.
(Husk indbetaling til bankkonto
7970 1044921).
Tirsdag, den 10. september kl. 19.30 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63A (caféen)

FOREDRAG v/foredragsholder Hanne Skipper
Livsbekræftende og humoristisk foredrag om livet som blind.
Hanne Skipper mistede synet som 31-årig. Hun vil i dette rørende og personlige foredrag fortælle
om livet som blind. Hvilke tanker og følelser får man, når man pludselig mister evnen til at se?
Hvad kan man, og hvad kan man ikke, når ”lyset er slukket”?
Medlemsbetaling kr. 100,- andre kr. 150,Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 3. september. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
Torsdag, den 31. oktober kl. 19.30 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63A (caféen)

FOREDRAG v/forfatter og foredragsholder Hanne Faldborg
Emne: ”Den 3. alder – Gør den til livets bedste!”
Hanne Faldborg er en meget levende fortæller, der giver os ideer og helt konkrete forslag til, hvordan
vi kan gøre den 3. alder til livets bedste. Vi får værktøjer til at komme videre i en ny livssituation.
Med udgangspunkt i egne og andres erfaringer giver Hanne Faldborg os en stærk og informativ
fortælling, der går rent ind med masser af humor og glæde. Hun har udgivet ca. 40 bøger.
Medlemsbetaling kr. 100,- andre kr. 150,Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 24. oktober. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Hotel Tønderhus
Jomfrustien 1
6270 Tønder

VESTERGADE 12 - 6270 TØNDER · TLF. 7472 1904 · olesgardin@live.dk

Telefon: +45 74 72 22 22
Mail: info@hoteltoenderhus.dk
www.hoteltoenderhus.dk

6

Mandag, den 25. november kl. 8.30 – ca. 21.30

Julebustur til Hamborg m. Lauritzen Rejser
Fælles buskørsel fra grus P-pladsen over for Tønder Sports- og Fritidscenter –
Oplev julestemningen i Hamborg og tag med til julemarked på Rathausmarkt
ved det centralt beliggende rådhus, hvor der også bliver lejlighed til at shoppe
i de omkringliggende gader. Vi får kaffe og et smurt rundstykke i bussen,
og efter ankomst til julemarkedet ved 11-tiden går vi rundt på egen hånd på
det store julemarked eller vælger også at benytte os af shopping-mulighederne.
Kl. 17.00 er der fælles aftensmad på en nærliggende god restaurant,
inden turen går tilbage til Tønder.
Medlemsbetaling kr. 475,- inkl. buskørsel, kaffe, rundstykke og aftensmad,
ekskl. drikkevarer. Kun for medlemmer. Mindst 40 deltagere er en
forudsætning for turens gennemførelse.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist:
24. oktober. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
Tirsdag, den 3. december kl.18.00:

JULEHYGGE-ARRANGEMENT
på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder

En dejlig aften med lette retter fra buffet, underholdning, lotteri og masser af hygge.
Medlemsbetaling kr. 250,- ekskl. drikkevarer. Kun for medlemmer.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist: 26. november. (Husk indbetaling til
bankkonto 7970 1044921)
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ANNONCØRER
Der skal lyde en stor tak til vore 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!

NYT UR
HYLDTOFT & HANSEN i/S
URE/GULD/SPORTSPRÆMIER

Velkommen til Tramms Tønder Turistfart

Vestergade 45 · 6270 Tønder · Tlf. 74 72 18 83

Ndr. Landevej 33 · 6270 Tønder · Tlf. 74 72 27 25
www.tramms.dk

Østergade 3 · 6270 Tønder

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

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

Vestergade 42
6270 Tønder ·Tlf.: 74723672



ǁǁǁ͘ǇŽŐĂƐƚƵĚŝĞ͘ĚŬ
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FUNKTIONEL YOGA
- YOGA FOR ALLE
Vestergade 32 · 6270 TØNDER · TLF. 74 72 28 11

ores
Besøg v e
g
hyggeli
Café
Vestergade 8 · 6270 Tønder . Tlf. 7472 2114
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Året der gik.......
På denne tid af året gør vi som sædvanlig status. P.t. har vi 254 medlemmer, og det er en tilbagegang i forhold
til 2017, men vi får dog heldigvis fortsat nye medlemmer. Vi siger jer tak for opbakningen til vore forskellige
arrangementer. Både til generalforsamling i januar og Julehygge i december var vi over 100 deltagere på
Hotel Tønderhus.
I marts måned havde vi besøg af Tønder Gospelkor, som foregik på Hagge’s. En fantastisk oplevelse med masser af gode gospelsange. Af foredrag har vi haft: ”Kaffe med Kurt”, hvor Kurt Leth fortalte om sit liv som radioog tv-journalist, Carla Osborg, der fortalte om sine 8 måneder blandt rigtige vagabonder og ”Turtle Time”
med Mette og Morten, som har solgt alt for at opleve verden i et folkevognsrugbrød. I september besøg af
Ellen Kirk Øgendahl, der fortalte om sit arbejde for at hjælpe Cambodias kvinder og solgte fint lokalt fremstillet silketøj. Salgsindtægten gik til kvinderne til hjælp til uddannelse m.v. I oktober gav kok Stig Henriksen et
foredrag om sit spændende liv, før og efter han og familien slog sig ned i Tønder. Vi fik også bud på en lækker,
let fremstillet dessert. I maj var vi på udflugt til Museum Tirpitz ved Blåvand. Vi spiste frokost på Restaurant
Ho Bugt, inden turen gik til Tirpitz, hvor vi gik rundt i det moderne og prisbelønnede museum på egen hånd,
og sluttede af med kaffe og lagkage. Det var virkelig et besøg værd. I august måned besøgte vi Ecco Museet i Bredebro, hvor vi startede med kaffe og kage, inden vi gik rundt på egen hånd på Æ Laut og oplevede
”rejsen” med Ecco fra start til nutid. Et sandt erhvervseventyr. Ved vort sidste arrangement i november på
Hagge’s gav trompetisten Per Nielsen koncert sammen med Carl Ulrik Munk-Andersen på keyboard. Det var
en fantastisk aften med dejlig musik.
Som tidligere nævnt kan vi ikke mere holde vore arrangementer på Hagge’s, da det fremover kun er et musiksted. Vi har valgt at holde vore fremtidige foredragsarrangementer i Tønder Medborgerhus i Østergade.
Øvrige arrangementer afholdes på Hotel Tønderhus.
På godt gensyn i 2019, hvor vi glæder os til at se jer til vores alsidige program

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.
Få mulighed for at gå til svømning og vandgymnastik.
Styrk dit sociale netværk.
Vær 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.

Design af Joan Juhl Hansen

Fodpleje - Negle - Ansigt
v/ Gitte Hansen • Horupsgade 22 • 6270 Tønder
Tidsbestilling Tlf. 2220 1312

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

Stort Udvalg
i garn m. m.
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

v/Annelise, Brian, Preben
Bliv sikker og kvik i al trafik.
Også generhvervelse og rutinetimer.

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

www.toendertrafikskole.dk - tlf. 2299 5070
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HVOR SKER DET?

Vi afholder i 2019 vore foredragsaftener i
Tønder Medborgerhus, Østergade 63A, Tønder.
Årets generalforsamling i januar, musikarrangement i marts og julehyggearrangement i december holdes på
Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder.

TILMELDING/BETALING:

Betaling med tilmelding skal normalt ske senest 8 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:
Sydbank: Reg.nr.

7970 konto nr. 1044921

Husk ALTID 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).
Du får dit indbetalte beløb tilbage, hvis du melder afbud til et af bestyrelsesmedlemmerne inden
tilmeldingsfristens udløb.
Det er gratis at deltage i foreningens generalforsamling tirsdag, den 29. januar.
Af praktiske årsager bedes du tilmelde dig til Lis Gadeberg via mail lisgadeberg@gmail.com
eller tlf. 50992283. Se også s. 4.

Tøj til
de aktive
kvinder...

Én- og flerdags

busrejser

Husk også at besøge vores 1. sal

RESTAUR ANT
27 193 193
WWW.RESTAUR ANTROS.DK

Torps Have 2. 6270 Tønder
Tlf. 7472 1520 e-mail lr@lauritzen-rejser.dk

INFO@ RESTAUR ANTROS.DK
SPIKERGADE 21·6270 TØNDER
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RODR I G U ES & SNI TG A A R D

Mødekalender 2019
AKTIVE KVINDER TØNDER
Dato og
klokkeslet:
Tirsdag. den
29. januar kl. 19.00

Tilmelding og betaling skal
ske samtidigt via Netbank.
Se nedenfor.
Generalforsamling på
Hotel Tønderhus
Gratis adgang. Se s. 4

Sidste tilmeld- Hvem kan
betalingsdato deltage?
22. januar

Kun for medlemmer
Gratis adgang

Mandag, den
18. februar kl. 19.30

Foredrag i Medborgerhuset:
11. februar
”Det handler om mennesker”
v/TV-vært Søren Ryge Petersen. Se s. 4

Åbent for alle.

Fredag, den
8. marts kl. 19.30

Musikaften på Hotel Tønderhus: To
8. marts
sangstemmer – to guitarer m. Mark
Dixon og Christoffer Brodersen. Se s. 4

Åbent for alle.

Torsdag, den
11. april kl. 19.30

Foredrag i Medborgerhuset:
”Mor henter os altid”
v/foredragsholder Malene Staal. Se s. 5

4. april

Åbent for alle.

Onsdag, den
15. maj kl. 19.30

Ølsmagning og foredrag
i Medborgerhuset v/brygger
Hans Lautrup Nørgaard. Se s. 5

8. maj

Åbent for alle.

Søndag, den
16. juni kl. 9.00 –
ca.18.00

Heldagtur med bus til smukke
Egeskov Slot på Fyn med frokost
m. øl/vand og kaffe m. kage.
entré, rundvisning. Se s. 5

9. juni

Kun for medlemmer.

Torsdag, den
15. august. kl. 19.30

Musikforedrag i Medborgerhuset
”Fra Raquel Rastenni til The Beatles”
v/ entertainer Alex Bødiker. Se s. 6

8. august

Åbent for alle.

Tirsdag, den
10. sept. kl. 19.30

Foredrag i Medborgerhuset
3. september
””Mit liv som blind” v/foredragsholder
Hanne Skipper. Se s. 6

Åbent for alle.

Torsdag, den
31. oktober kl. 19.30

Foredrag i Medborgerhuset
”Den 3. alder – Gør den til livets
bedste!” v/ forfatter Hanne Faldborg.
Se s. 6
Julebustur til Hamborg
m. Lauritzen Rejser.
Min. 40 deltagere. Se s. 7

24. oktober

Åbent for alle.

Obs!
Tidlig tilmelding/betaling 24. oktober
Kun for medlemmer.

Kun for medlemmer.

26. november

Kun for medlemmer

Mandag, den
25. november
Kl. 8.30 – ca. 21.30

Julehygge på Hotel Tønderhus.
Tirsdag, den
3. december kl. 18.00 Se s. 7

Medlemmer kr. 150,Andre kr. 200,-

Medlemmer kr. 195,Andre kr. 250,-

Medlemmer kr. 75,Andre kr. 125,-

Deltagerpris for alle:
Kr.125,-.

Kr. 495,-

Medlemmer kr. 75,Andre kr. 125,-

Medlemmer kr. 100,Andre kr. 150,-

Medlemmer kr. 100,Andre kr. 150,-

Kr. 475,- inkl. kaffe, rundstykke
og aftensmad

Kr. 250,-

OBS! Betaling med tilmelding skal inden fristens udløb ske via netbank til foreningens konto i Sydbank:
Reg. nr. 7970 konto nr.1044921. Husk ved ALLE betalinger via netbank: Skriv dato(er) for arrangement(er) og dit
navn. Hvis du ikke har netbank, så læg en kuvert med deltagerbetalingen mrk. dato(er) for arrangement(er) og dit
navn i postkassen hos formand eller kasserer (adresser se side 2).

