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GODT NYTÅR!
Aktive Kvinder Tønders bestyrelse ønsker alle et rigtig godt nytår, hvor
foreningen den 28. januar 2020 kan fejre 10 års jubilæum som selvstændig
forening. Tiden er gået hurtigt med mange gode, fælles oplevelser gennem
årene.
Vi er glade for at kunne præsentere et nyt, lidt anderledes program for 2020,
hvor vi markerer jubilæet både på generalforsamlingen og ved et musikarrangement i april.
Desværre har der i 2019 været mindre tilslutning end normalt til vore foredrags- og udflugtsarrangementer, så det har vi taget konsekvensen af og
tilbyder i år færre foredrag, flere arrangementer med musik m.v. og kun én
heldagstur. Maj, juli og august er uden arrangementer, da det er vores erfaring,
at konfirmationer og ferie gør deltagelse vanskelig.
Vi har heldigvis igen fået mulighed for at benytte SeniorCenter Tønder til vore
foredrag, hvor der på mange måder er bedre rammer end i Medborgerhuset.
Til musikarrangementerne har vi booket Hotel Tønderhus, der har scenefaciliteter. Se nærmere under de enkelte arrangementer
Vi håber, at I vil tage godt imod det nye program og slutte op omkring vores
forening ved at deltage i arrangementerne, så foreningen kan ”leve” mange år
endnu.
KONTINGENT 2020
Kontingentet er uændret kr. 225,- årligt.
Indbetalt kontingent kan normalt ikke tilbagebetales.
TILMELDING/BETALING
Tilmelding/betaling skal 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
		

Kræmmerhuset
din hobby butik

God revisorbistand - betaler sig

Vestergade 65 · Tønder · Tlf. 74726262
www.toender-hobby.com
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www.tonderrevision.dk . T: 7472 4111

Program 2020
Tirsdag, den 28. 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, jubilæumsboller
og kringle. Bemærk:
Det er gratis at deltage, men af praktiske grunde beder vi om tilmelding senest
tirsdag den 21. januar til Lis Gadeberg på mail lisgadeberg@gmail.com eller tlf. 5099 2283.

Torsdag, den 27. februar kl. 19.30 i SeniorCenter Tønder, Ribe Landevej 39

FOREDRAG v/IT-koordinator Willi Nielsen, Bov.
Emne: ”MobilePay og det kontantløse samfund”
Willi Nielsen fortæller om funktionerne i MobilePay og andre digitale betalingsformer. Det bliver
demonstreret, hvordan man gør, også hvis man handler på nettet, og hvad man skal være opmærksom på.
Masser af nyttig information og gode råd, som alle kan bruge.
Medlemsbetaling inkl. kaffe og brød kr. 75, andre kr. 125.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 20. februar. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Onsdag, den 25. marts kl. 19.30 på SeniorCenter Tønder, Ribe Landevej 39

FOREDRAG v/ journalist Uwe Iwersen
Emne: Myanmar - Magi, munke og monumenter.
Journalist Uwe Iwersen, Tønder, har rejst gennem Asien adskillige gange. Senest er han faldet for Myanmar,
der også er kendt under navnet Burma. Uwe Iwersen tager os med på tur i et land, hvor skønhed og storhed
går hånd i hånd med politisk uro og etnisk udrensning.
Medlemsbetaling inkl. kaffe og brød kr. 75, andre kr. 125.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 17. marts. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
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Torsdag, den 23. april kl. 19.30 på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder

Foreningens 10 års jubilæumskoncert med Tjørnelunds Jazz Band
Kom til en forrygende jazzaften med
Erling Tjørnelunds grænseoverskridende 5 mands
orkester (3 danske og 2 tyske musikere), der fortrinsvis spiller traditionel jazz, men også swing og blues.
Bandets varemærke er medrivende, swingende og
energisk jazz, leveret med godt humør.
Jubilæumspris for medlemmer kr. 200,
andre kr. 250 inkl. lækker tapasplatte med
brød og 1 genstand (vin/øl/sodavand).
Øvrige drikkevarer for egen regning.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 16. april
(Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Søndag, den 14. juni kl. 8.30 - ca. 18.15

UDFLUGT TIL FÖHR MED BINGO REJSER
Maks. 50 deltagere.
Fælles buskørsel fra grus P-pladsen over for Tønder Sports- og Fritidscenter
Tag med på tur til den skønne ø Föhr - En naturperle i Vadehavet.
Vi kører til Dagebüll, hvor vi bliver sat af bussen og sejler til Föhr med kaffe og rundstykke undervejs. Kl. 11
stiger vi på en bus med egen dansktalende guide, der fører os rundt på øen. Vi skal se smuk natur, hav, sandstrand, gamle huse og lidt kirker. Kl. 13 er der frokost på øen (drikkevarer for egen regning).
Herefter er der tid på egen hånd i byen Wyk, hvor færgen lægger til. Kl. 16.30 tager vi færgen hjem, hvor der
serveres kaffe og kage. I Dagebúll venter bussen og kører os tilbage til Tønder med ankomst ca. kl. 18.15.
Deltagerbetaling kr. 495 både for medlemmer og ledsagere inkl. buskørsel, færge med kaffe og rundstykke, guidet rundvisning, frokost på øen og kaffe m. kage på færgen hjem.
Øvrige drikkevarer er for egen regning. Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 14. maj
(Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Peter Iversen
Indehaver

Vestergade 42
6270 Tønder ·Tlf.: 74723672

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 10. september kl. 19.30 i Schweizerhalle/Tønder kulturhus i samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse. Åbent for alle.

FOREDRAG v/skuespiller Søs Egelind
Emne: ”Kræft, trit og retning”
Søs Egelind er dobbelt verdensmester i overlevelse
af kræft og deler rundhåndet ud af egne erfaringer i
et personligt, livsbekræftende, tankevækkende og
positivt foredrag om livstruende sygdom, og hvordan
man kan gå igennem en voldsom krise og komme ud
på den anden side som et klogere, mere lykkeligt og
taknemmeligt menneske. Hun fik konstateret lymfeknudekræft og var med egne ord ”syltet godt og
grundigt ind fra top til tå”, men overlevede, for så at
blive ramt af en ondartet modermærkecancer.
Udfordringerne har stået i kø, men Søs Egelind
fandt ud af, at alvorlig sygdom kan være en gave,
hvis man fokuserer og holder retningen mod
overlevelse. Et åbenhjertigt foredag, ikke kun om
sygdom, men om mod, cannabis, overlevelse, glæde
og kærligheden til livet!
Deltagerbetaling kr. 175.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 28. august
(Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
Tirsdag, den 20. oktober kl. 19.30 på Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, Tønder

MUSIKAFTEN m. The Dispairs - The Sound of The Sixties.
Kom til en hyggelig aften sammen med det lokale orkester The Dispairs, der leverer forrygende
60’er-musik. Der er lagt op til fælles hygge med god musik over en let anretning.
Medlemsbetaling kr. 225, andre kr. 275 inkl. let anretning. Drikkevarer for egen regning
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 12. oktober (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
Onsdag, den 18. november kl. 19.00 Juleinspirationshygge på Brinksgaard,
Vinkelvej 18, Rørkær - Kør selv arrangement. Kun for medlemmer.

Tag med til skønne Brinksgaard i Rørkær og lad dig inspirere
til den kommende advent.
Vi skal se alle nyheder til julen og sikkert også en
masse andre lækre ting. Charlotte laver demo af
dekorationer, og Pernille og Hans fortæller om
deres nyeste projekter. Vi starter i julehytten,
derefter går vi over i caféen og får en smagsprøve
på husets rom samt gløgg/kaffe m. æbleskiver.
Vi starter kl. 19.00 og mødes derude.
Bemærk maks. 35 deltagere.
Ved stor tilslutning kan ekstra dato arrangeres.
Medlemsbetaling 125 kr.
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 6. november
(Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
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Tirsdag, den 1. december kl.18.00:

JULEHYGGE-ARRANGEMENT
Hostrups Hotel, Søndergade 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: 23. november. (Husk indbetaling til
bankkonto 7970 1044921)

galleri • vævestue • fåreavl
A.R. Kjærbysvej 8 DK-6280 Højer Tlf. +45 7478 2078
Mobil +45 23252801 • E-mail: info@hanne-i-hojer.dk • www.hanne-i-hojer.dk

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

Børnetøj 0-12/14 år,
baby udstyr samt
baby legetøj.
Søndergade 1 · 6270 Tønder · 0045 5194 1956
info@haandslaaet.dk · www.haandslaaet.dk

7

Vestergade 41, 6270 Tønder · Tlf- 4280 1089

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

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

VESTERGADE 61 . 6270 Tønder . Tlf. 74 72 31 27

Fodpleje - Negle - Ansigt
Tlf. 2220 1312
facebook: gittesklinik • www.gittesklinik.dk

Markedsgade 7 · 6240 Løgumkloster · Tlf. 7474 3310
Storegade 23 · 6270 Tønder · Tlf. 7472 1232

Østergade 3 · 6270 Tønder

Sønderlandevej 8 | 6270 Tønder | Tlf 74725262 | www.tonder-autoforum.dk

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

Design af Joan Juhl Hansen

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

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

RESTAUR ANT
27 193 193
WWW.RESTAUR ANTROS.DK

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

INFO@ RESTAUR ANTROS.DK
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SPIKERGADE 21·6270 TØNDER

RODR I G U ES & SNI TG A A R D

Året der gik.......
Her gør vi som sædvanlig status. Vi har i øjeblikket 217 medlemmer, hvilket er en tilbagegang. Vi har heldigvis
også fået enkelte nye medlemmer. Tilslutningen til en stor del af årets arrangementer har været langt mindre
end tidligere, og det er bekymrende. Derfor har vi lavet et lidt anderledes program for 2020 med færre foredrag, flere musikarrangementer og kun én udflugt. Månederne maj, juli og august er uden arrangementer,
da det er vores erfaring, at det er svært at samle deltagere på grund af konfirmationer og ferie.
Til generalforsamlingen i januar var der fuldt hus med 100 deltagere.
I februar havde vi besøg af TV-vært Søren Ryge Petersen med det medrivende foredrag: ”Det handler om
mennesker”. Her oplevede vi en anden side af den fremragende fortæller end den, vi kender fra haveudsendelserne.
I marts havde vi med donation fra Den Sydslesvigske Kvindeforening en dejlig musikaften på Tønderhus
med den dygtige sønderjyske duo Christoffer Brodersen og Mark Dixon, hvor vi kom vidt omkring i musikkens verden. I april havde vi besøg af Malene Staal, der fortalte om kampen for at få sine bortførte børn hjem
til Danmark fra Makedonien. Et tankevækkende foredrag. I maj var der ølsmagning med smagsprøver fra
Vestslesvigsk Bryghus. Det var desværre ikke den store succes. Den planlagte udflugt til Egeskov Slot i juni
blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. I august tog entertainer Alex Bødiker os på en interessant musikalsk rejse fra Raquel Rastenni til The Beatles. Septembers foredrag var med Hanne Skipper, der gav et livsbekræftende og humoristisk foredrag om livet som blind. Årets sidste foredrag i oktober var med forfatter
Hanne Faldborg, som gav en levende og sjov indføring i ”Den 3. alder”.
Alle foredrag har været holdt i Medborgerhuset, de fleste i cafeen, og vi må erkende, at det ikke var de bedste
rammer mht. plads, lyd og akustik.
Årets juletur sidst i november gik med bus til Hamborg med Lauritzen Rejser, hvor vi havde en fin dag og var
med til at åbne julemarkedet på Rathausplatz. Julehyggearrangementet blev holdt på Hotel Tønderhus med
god mad og drikke. Sangerinden Henriette Sonne underholdt med personlige sange og dejligt guitarspil, der
spændte fra countrymusik til Kim Larsen. En rigtig god aften for de 78 deltagere.
I 2020 har vi igen fået mulighed for at benytte SeniorCenter Tønder til vore foredragsaftener, hvor der er
bedre rammer. Musikarrangementerne holdes på Hotel Tønderhus.
Vi håber, at I vil bakke op omkring foreningens arrangementer i det nye år, så vi fortsat kan være en levende
forening. Ellers bliver det svært fremover.
På godt gensyn - vi glæder os til at se jer i jubilæumsåret.

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.

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

v/Annelise, Brian, Preben
Bliv sikker og kvik i al trafik.
Også generhvervelse og rutinetimer.
www.toendertrafikskole.dk - tlf. 2299 5070

Husk også at besøge vores 1. sal

Én- og flerdags

busrejser
Fylla Chocolate
Slotsgaden 29, Møgeltønder
6270 Tønder · tel. 5057 2818
fyllachocolate@gmail.com

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

I 2020 afholder vi vore foredragsaftener i februar og marts i den store sal på SeniorCenter Tønder.
Årets generalforsamling i januar samt musikarrangementer i april og oktober holdes alle på Hotel Tønderhus.
Foredraget i september i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
med Søs Egelind holdes i Schweizerhalle/Tønder Kulturhus.
Adventshyggearrangement i november holdes på Brinksgaard i Rørkær.
Julehyggearrangement holdes på Hostrups Hotel, Tønder.
Se nærmere under de enkelte arrangementer.

TILMELDING/BETALING TIL FORENINGENS ARRANGEMENTER:
Betaling med tilmelding skal senest ske på den dato, der er anført ved arrangementet.
Du er tilmeldt, når du har betalt inden for fristen.
Beløbet indbetales via netbank på foreningens konto i 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 28. januar.
Af praktiske årsager bedes du tilmelde dig til Lis Gadeberg via mail lisgadeberg@gmail.com
eller tlf. 50992283. Se også s. 4.
BETALING AF KONTINGENT SVØMMEKLUB
Kontingent for deltagelse i svømning betales to gange årligt efter information pr. mail.
Betalingen indsættes på Svømmeklubbens konto i Sydbank:
Reg.nr. 7970 konto nr. 1054706
Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.

Tøj til
de aktive
kvinder...

Hotel Tønderhus
Jomfrustien 1
6270 Tønder
Telefon: +45 74 72 22 22
Mail: info@hoteltoenderhus.dk
www.hoteltoenderhus.dk

ores
Besøg v e
g
hyggeli
Café

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

Vestergade 8 · 6270 Tønder . Tlf. 7472 2114
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Mødekalender 2020
AKTIVE KVINDER TØNDER
Dato og
klokkeslet:
Tirsdag, den
28. 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?
21. januar

Kun for medlemmer.
Gratis adgang

Torsdag, den
27. februar kl. 19.30

Foredrag SeniorCenter Tønder:
20. februar
”MobilePay og det kontantløse samfund”
v/IT-koordinator Willi Nielsen. Se s. 4

Åbent for alle.

Onsdag, den
25. marts kl. 19.30

Foredrag på SeniorCenterTønder:
17. marts
”Myanmar - Magi, munke og monumenter”
v/journalist Uwe Iwersen. se s. 4

Åbent for alle.

Torsdag, den
23. april kl. 19.30

Jubilæumskoncert på Hotel Tønderhus:
Tjørnelunds Jazz Band. Se s. 5.

16. april

Åbent for alle.

Søndag, den
Udflugt til øen Föhr med Bingo rejser. 14. maj
14. juni kl. 8.30 - 18.00 Sejltur fra Dagesbüll m. morgenkaffe,
guidet tur og frokost på øen. Eftermiddagskaffe og kage på vejen hjem.
Maks. 50 deltagere. Se s. 5.

Åbent for alle.

Torsdag, den
10. sep. kl. 19.30

Foredrag i
Kulturhuset/Schweizerhalle i samarb.
med Kræftens Bekæmpelse:
”Kræft, trit og retning”
v/skuespiller Søs Egelind. Se s. 6.

28. august

Åbent for alle.

Tirsdag, den
20. oktober kl. 19.30

Musikaften på Hotel Tønderhus med
bandet The Dispairs (The Swinging
Sixties). Se s. 6

12. oktober

Åbent for alle.

Onsdag, den
18. november
kl. 19.00
(egenkørsel)

Adventshygge m. gløgg/kaffe og
æbleskiver med demo af dekorationer
m.v. på Brinksgaard i Rørkær. Maks. 35
deltagere. Mulighed for ekstra arrangement ved stor tilslutning. Se s. 6

6. november

Kun for medlemmer.

Julehygge på Hostrups Hotel
Tirsdag, den
1. december kl. 18.00 Se s. 7

Medlemmer kr. 75
Andre kr. 125

Medlemmer kr. 75
Andre kr. 125

Medlemmer kr. 200
Andre kr. 250

Deltagerpris kr. 495

Deltagerpris kr. 175

Medlemmer kr. 225
Andre kr. 275

kr. 125

23. november

Kun for medlemmer.
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).

