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Aktive Kvinder Bramming

Kære medlemmer i Aktive Kvinder Bramming

Det er dejligt at kunne oplyse, at vi i skrivende stund er 110 medlemmer 
- nogle gamle medlemmer har meldt sig ud, men glædeligt set har 18
nye kvinder meldt sig ind i foreningen, hvoraf de 85 medlemmer inkl. 5
bestyrelsesmedlemmer var repræsenteret ved Generalforsamlingen
2022 afholdt den 9. marts 2022 i restaurant ”Hole in One”.

Siden sidste generalforsamling har der kun været 3 arrangementer:

Den 7. oktober 2021 havde vi et arrangement i samarbejde med Bram-
ming Bibliotek - en såkaldt Bogcafé, hvor vores lokale krimi- og manu-
skriptforfatter Jenny Lund Madsen fortalte om hendes arbejde i sam-
tale medbibliotekar Rasmus Knudsen. Jenny Lund Madsen har bl.a. 
været manuskriptforfatter på afsnit i serierne ”Bedrag” og ”Rita”, der 
blev lanceret på DR1. I 2020 debuterede hun som krimiforfatter med 
bogen ”Tredive dages mørke”, som foregår på Island.

Den 27. oktober havde vi ligeledes et arrangement i samarbejde med 
biblioteket, hvor 30 deltog. Forfatteren Pernille Juhl fortalte med ud-
gangspunkt i Gråstener trilogien med særlig fokus på bogen ”Vent på 
mig Marie”, der var aktuel i forbindelse med 100 året for genforenin-
gen. Pernille Juhls tilgang til hendes bøger – er hendes farfars fortæl-
linger om de oplevelser eller grusomheder, han gennemlevede under 1. 
verdenskrig - og som hun er kommet i besiddelse af ved at efterforske 
/ gravedybere ned i farfarens dagbøger, hans optegnelser og udskrif-
ter etc. Denne research af farfarens udskrifter etc. har dannet bag-
grund for hendes forfatterskab og bøger - og hun har faktisk siden 
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2013 udgivet en bog hvert år siden.
Er man historisk interesseret er hendes bøger et spændende forfatter-
skab at begive sig ud i.

Den 11. januar var der programsat et foredrag, med forstander Lasse 
Balsgaard, fra Julemærkehjemmet ”Fjordmark”. Desværre blev arran-
gementet aflyst pga. Corona, men er på ny programsat til den 4. oktober 
2022.

Den 16. februar 2022 havde vi et arrangement på Postgården - ”Det er 
NU – Tag fat om livet”, hvor 60 deltog. Et anderledes foredrag, hvor æg-
teparret Per og Jane ”Hauzfrau” fortalte om deres liv og beslutningen om 
at se muligheder frem for begrænsninger - og sammen ville de nyde livet 
- og KUN gøre de ting der skabte glæde i hel bogstavelig forstand. 2 per-
soner med 2 helt forskellige personligheder!
Per, den stille og rolige - tog os via billeder gennem forskellige rejser, 
samtidig med at han fortalte om canabisolie (CBD), og hans viden og 
forståelse omkring canabis har dannet grundlag for opstarten af hans 
egen produktion af olien.
Jane ”Hauzfrau”, den aktive, sprudlende og altfavnende kvinde fortalte 
om hendes forskellige kurser, hendes syn på livet, samtidig med at hun 
syede en kjole til Elna.
Hendes opfordring til os alle: ,,Vi skal først og fremmest give os selv en 
gave i ny og næ” - en gave, der skaber glæde hos os selv. Vi skal sætte 
os nogle mål - og så gå efter dem. Og sætningen: ,,Det kommer ikke til at 
ske” skal vi ændre til mottoet: ,,Det kommer til at ske”. Det handler om at 
ændre tilgangen til en given problemstilling - eller anskue problemet fra 
en anden vinkel
Et sjovt og spændende foredrag.
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Regnskab 2021

Årsprogram 2021

Særligt tak til

Bestyrelsen pr. 9. Marts 2022

Regnskabet udleveret, gennemgået og godkendt til generalforsamlin-
gen 9. marts 2022 viser et underskud på kr. -7.873,15. Egenkapitalen pr. 
ultimo 2020 =51.532,69 – 7.873,15 bevirker således, at egenkapitalen pr. 
ultimo 2021 udviser kr. 43.659,54.

Ved udfærdigelsen af årsprogrammet 2022 har vi i bestyrelsen lagt 
vægt på det sociale aspekt. Vi har alle mere eller mindre været lukket 
ned grundet Corona i snart 2 år– og vi i bestyrelsen har ment, at vi som 
forening trænger til nogle arrangementer, hvor det sociale aspekt er i 
fokus.

Til sidst vil jeg rette en tak til bestyrelsen og vores webmaster Marianne 
Jessing for godt samarbejde – og fordi de ser igennem fingre med mig.

Laila Sørensen, Jette Kallehauge, Hanne B. Andersen, Dorrit Thomassen 
og Helle Fyhn

Suppleanter: Conny Stokbæk og Marianne Jakobsen.


