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AKTIVE KVINDER TØNDER - CVR.NR. 39599740

Bestyrelsen pr. 1.1.2022

Formand:  Gitte Petersen, 
  Viben 39, Tønder 
  Tlf. 7472 3668 - Mobil 2425 6105 
  e-mail: gpe6270@gmail.com

Næstformand:  Ellen Jensen,
  Brofennen 6, 2. sal st.th 
  Tlf. 7472 2052 - 4014 3552 
  e-mail:ellen.toft@mail.dk

PR:  Edel Lauridsen, 
  Grev Schacksvej 18, Tønder 
  Mobil 4221 0258 
  e-mail: edelpreben@gmail.com

Kasserer:  Alice Larsen, 
  Hjejlen 32, Tønder, 
  Mobil 5121 4005
  e-mail: larsen.bjal@youmail.dk 

Sekretær:  Marianne Heide Jensen, 
  Viben 139, Tønder 
  Mobil  4220 4840
  e-mail: anseheide@gmail.comej 

Suppleanter:  Annegrethe Henriksen, 
  Tved 232, Tønder 
  Mobil  2283 8446 
  e-mail: aghenriksen@live.dk

  Ella Madsen
  Vennemosevej 15, Abild 
  Mobil  2947 1657
  e-mail: ella.madsen@bbsyd.dk

Tovholder   Lis Gadeberg, 
svømning   Vidågade 113, Tønder
  Mobil 5099 2283 
  e-mail: lisgadeberg@gmail.com  

Revisorer: Helle Wind, Delasvej 4, Tønder 
 Kirsten Nissen, Vidågade 95, Tønder 
  
Revisorsuppl.: Birte Teglskov, Syrenvænget 3, Tønder 
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Svømning/vandgymnastik:   
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
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VELKOMMEN TIL 2022! 

Aktive Kvinder Tønders bestyrelse er glad for at kunne præsentere et program, som vi håber 
I vil tage godt imod igen i år. Vi har jo stadigvæk ikke helt normale tilstande og derfor starter 
vi senere end normalt, men vi håber så også, at vi kan få lov til at gennemføre de planlagte 
aktiviteter. Vi mener selv, at vi har fundet frem til nogle interessante oplevelser og foredrag 

og glæder os til at præsentere dem for jer her i programmet. Vi følger selvfølgelig sundheds-
styrelsens retningslinjer. Vi ser frem til et spændende 2022.

Vi lægger ud med vores generalforsamlingen, som i år finder sted på Seniorcentret. 

KONTINGENT 2022 
Kontingentet er igen kr. 225,- 

Indbetalt kontingent kan normalt ikke tilbagebetales.

TILMELDING/BETALING 
Tilmelding/betaling skal ske via netbank.

Se nærmere s. 8 

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.



Torsdag den 21. april Kører vi til 
Åbenråvej 133, 6780 Skærbæk

BESØG PÅ VIBEGAARD 
 – Kør selv arrangement/samkørsel
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Program 2022

Tirsdag den 22.02.22 på SeniorCentret, kl. 19.00 

GENERALFORSAMLING – Kun for medlemmer. 
Husk at medbringe den tildelte dagsorden. 
Efter generalforsamlingen er der musikalsk underholdning.

Det er gratis at deltage, men af praktiske grunde beder vi om tilmelding senest den 12. februar til 
Gitte Petersen på mail gpe6270@gmail.com eller sms tlf. 2425 6105. 

Vi starter på Vibegaard kl. 19.30. Vibegaard er en 
ejendom, der blot ligger 8 km øst for vadeha-
vet, der til tider kan vise sig fra den lidt barske 
side. Sidder man ved stuehuset har man udsyn 
over bærmarkerne, et rent paradis at gå en stille 
sommeraften lige før høst og smage på de vid-
underlige bær og se naturens dyr nyde livet i de 
lange rækker bær. Vibegaards ide er, at de altid skal levere den bedste smagsoplevelse. 
Vibegaard sætter en stor ære i at lave produkter i superkvalitet og at man får en fantastisk smagsoplevelse. 
Du får her kaffebord med hjemmebag og smagsprøver på 5-6 forskellige produkter.

Deltagerbetaling kr. 135,- ikke medlemmer 165,-
-Sidste betalings-/ tilmeldingsfrist 12. april (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921) 

Onsdag, den 16. marts kl. 19.30 

på Senior Center Tønder, Ribe Landevej 39 
Foredrag og musik ved René Schmidt: 
Skandinavien rundt. 

René Schmidt synger, spiller og fortæller – og skaber et helt univers 
med forskellige tider, steder og stemninger. Hans folkesange vil være 
med til at skabe en atmosfære af hygge og nostalgi. Alle vil kunne 
nynne med på denne musikalske rejse, som også byder på små 
lystige anekdoter om forfattere og komponister. Renè Schmidt har 
gennem årene komponeret musik til mere end 500 TV udsendelser 
og samarbejdet med en bred vifte af kendte danske skuespillere. 
Typisk kender man ikke komponisten bag den slags musik, men nu 
kommer vi til at kende ham mere og mere – i hvert fald som trouba-
dour og entertainer.

Deltagerbetaling kr. 125,- for medlemmer og 175,- for ikke medlemmer. 
Sidste betalings-og tilmeldingsfrist er den 07. marts. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)
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Søndag den 12. juni kl. 09.00  

TUR TIL ODENSE med Bingo rejser
Maks 50 deltagere 

Fælles buskørsel fra grus p-pladsen over for Tønder Fritidscenter.

Kom med på en hyggelig udflugt, hvor vi besøger HC Andersens hus og museum. Vi kører fra P pladsen over 
for Tønder Fritidscenter kl. 09.15 og starter i Odense med en fælles middag. Derefter fortsætter vi til det nye 
HC Andersen museum, som både har indendørs og udendørs rum. Ca 2/3 af det befinder sig under jorden. 
Vi vil ca bruge 1 ½ time på museet. Derefter kan man besøge hans barndomshjem og Møntergården.  
Vi vender næsen hjemad kl. 16.30. 

Deltagerbetaling kr. 495,- inkl buskørsel, 
middag og billet til museum, barndomshjem og Mønstergård. Drikkevarer for egen regning. 
Sidste betalings-/ tilmeldingsfrist 30. maj (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921)

Mandag, den 05. september kl. 18.30  

Byvandring 
med Alice Dam. 

Lær din by at kende på ny. Alice Dam 
vil gå en tur med os gennem Tønder 
og fortælle om byen. Hun fortæller bl.a. 
om de gamle bygninger krydret med 
sjove anekdoter fra byens fortid.
Vi starter ved Kristkirken og vi slutter 
af med kaffe på Cafe Victoria. 

Medlemsbetaling inkl. 
kaffe og brød kr. 75,- 
ikke medlemmer kr. 100,-
 
Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 
29. august. (Husk indbetaling til 
bankkonto 7970 1044921)
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Torsdag den 06. oktober kl. 17.00  

BESØG PÅ TV SYD med bus

Kom og få et godt indblik i arbejdet ved TV SYD. Vi får en rundvisning på TV SYD og vil overvære aftenen 
udsendelse. Arrangementet på TV SYD starter kl. 18.30 og slutter kl. 21.15. Afgang fra P pladsen ved Tønder 
Fritidscenter kl. 17.00.

Medlemsbetaling inkl. Buskørsel, kaffe og brød kr. 195,-  ikke medlemmer kr. 250,- 

Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 01. september. TV SYD skal have besked senest 1 måned før. 
(Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921) 

6

Mandag den 07. november kl. 19.30 

Foredrag med Lillian Westh-Hjort 
på Senior Center, Ribe Landevej 39

Rundt i den humoristiske verden

”Vejret er godt, så længe man kan trække det”, sagde Storm P og ”smil 
er den korteste afstand mellem mennesker” sagde Victor Borge. Jeg 
vil tage tilhørerne med på en humoristisk rundrejse sammen Halfan 
Rasmussen, Storm P,  Victor Borge, Johannes Møllehave og andre, der 
har sat præg på vores humoristiske verden. Lillian har været fore-
dragsholder gennem mange år i højskoleforeninger, pensionistfor-
eninger, menighedskredse, Folkeuniversitetet, klubber og lign.
Hun er født og opvokset på en bondegård i Rutsker på Bornholm. 
Læreruddannet fra Tønder Seminarium. Siden 1977 har hun arbejdet 
i højskoleverdenen, først på Rude Strand og fra 1983 – 2017 på Born-
holms Højskole. De sidste 10 år som en del af forstanderparret sam-
men med Axel Lasthein - Madsen.

Medlemsbetaling inkl. kaffe og brød kr. 125,- ikke medlemmer kr. 175,-

Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 31. oktober. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921) 
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Tirsdag den 06. december kl. 18.00 
på Hostrups Hotel. 

JULEHYGGE-ARRANGEMENT

En dejlig aften med lette retter fra buffet, underholdning, lotteri og masser af hygge. 

Medlemsbetaling kr. 275,- ekskl. Drikkevarer. Kun for medlemmer 

Sidste betalings-/tilmeldingsfrist 23. november. (Husk indbetaling til bankkonto 7970 1044921) 



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 

HVOR SKER DET?
 I 2022 afholder vi vore foredragsaftener i februar, marts, og november i den store sal på Senior 
Center Tønder. Julehyggearrangementet i december bliver holdt på HOSTRUPS HOTEL. 
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. 

Af praktiske årsager bedes du tilmelde dig til 
Gitte Petersen via mail gpe6270@gmail.com eller tlf. 2425 6105.
 
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.

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).
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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).  

Mødekalender 2022 AKTIVE KVINDER TØNDER

Dato og
klokkeslet: 

Sidste tilmeld-
betalingsdato

Hvem kan 
deltage?

04. marts

Søndag den 12. 
juni kl. 09.00  

Mandag den 05. 
september Kl. 18.30

Generalforsamling Senior Center
Gratis adgang. Se side 4
 

Foredrag og musik med René Schmidt:
Skandinavien rundt  Se side 4

Besøg på Vibegaard
Foredrag og smagsprøver.
Kør selv arrangement. Se side 4

Tur til Odense. Besøg på HC Andersen 
museum. Se side 5

Byvandring med Alice Dam
Lær din by at kende på ny.  Se side 5 

12. februar

12. april

30. maj

29. august

Åbent for alle.
Medlemmer kr. 495,-
Andre kr. 495,-

Åbent for alle.
Medlemmer kr. 135,-
Andre kr. 165,-

Tirsdag den 22.
februar kl. 19.00 

Onsdag den 16. 
marts kl. 19.30

Torsdag den 21. 
april kl.19.30

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

Besøg på TV SYD. Se, 
hvordan udsendelsen bliver til. 
Se side 6 

Foredrag med Lillian Westh-Hjort.
Se side 6

Julehygge på Hostrups Hotel. 
Se side 7

Torsdag den 06. 
oktober Kl. 17.00

Mandag den 07. 
november kl. 19.30

Tirsdag den 06.
december kl. 18.00

26. september

31. oktober

23. november

Kun for medlemmer.
Gratis adgang

Kun for medlemmer.
kr. 275,-

Åbent for alle.
Medlemmer kr. 125,-
Andre kr. 175,-

Åbent for alle.
Medlemmer kr. 75,-
Andre kr. 100,-

Åbent for alle.
Medlemmer kr. 195,-
Andre kr. 250,-

Åbent for alle.
Medlemmer kr. 125,-
Andre kr. 175,-
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