Nyhedsbrev August 2018
Ny hjemmeside 3. september 2018
Dansk Vandrelaug offentliggør den 3. september sin nye hjemmeside. Adressen er den samme som nu,
nemlig www.dvl.dk. Alle afdelinger får samtidig nye hjemmesider, som placeres under samme multisite.
Hvis du skal finde ud af hvad der sker i Københavnsafdelingen skal du fra den 3. september bruge adressen
www.dvl.dk/københavn
Du kan også bare vælge København i menuen øverst på siden.

Tilmelding til ture og ferier samt reservering af sommerhusene foregår fortsat på afdelingens nuværende
side www.kbh-dvl.dk. Men den vil skifte udseende og fremover kun bruges til tilmelding. Der bliver
selvfølgelig et link fra den nye hjemmeside til tilmeldingsdelen.

Modtager du 2 Nyhedsbreve?
Hvis du modtager 2 helt ens nyhedsbrevet hver gang vi sender et nyt ud, er det måske fordi du både har
registreret din mail adresse i DVLs centrale Medlemportal - men også har udfyldt formularen på
hjemmesiden vedr. Nyhedsbrev. For at slippe for det ene, skal du unsubscribe det som bliver sendt sidst ud
og som har overskriften ” Modtager du 2 Nyhedsbreve?” skrevet med rød skrift.

Maritime vandringer
Turene rundt langs de danske kyster fortsætter med stor succes. Her er status 1/8 2018
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Københavnsafdelingen har i den kommende måned Maritime ture den 27. og 28. august samt 1., 2., 4., 11.,
12., 15. og 16. september.

Nye turledere
Opmærksomme læsere af Vandreliv må have bemærket, at der er kommet en masse nye turledere på
afdelingens ture. Der har det sidste år været mange, som har haft tid og lyst til at lave vandreture for DVL.
Derfor har det været et travlt år for næstformand Jes Hermansen, som er ansvarlig for uddannelse og
indslusning af nye turledere.
På turledermødet 6. august var derfor en stor glæde at kunne udnævne 15 nye, veluddannede turledere.
Nogle af dem var på ferie -derfor er alle ikke med på billedet.

Vandrenes Dag
Vandrenes dag er i år den 16. september. Overalt i landet bliver der indbudt til vandreture.
Københavnsafdelinger har den dag ture i disse områder:
Hareskovens bjerge, Vallensbæk Mose, Værløse Farum Sø, Ølsemagle Revle
Se mere i Vandreliv eller prøv den nye turvælger på www.dvl.dk efter den 3. september.

Gymnastikkredsen
Vi starter den nye sæson med mandagsgymnastik på Vesterbro Ny Skole lokale nr. 18 B, 1. sal, Slesvigsgade
6, 1762 København V mandag d. 3. sep. kl. 20.00 – 21.00 og onsdagsgymnastik efterfulgt af motionsvolley
på Hansted Skole lokale 35. 1.sal, Rødbyvej 2, 2500 Valby onsdag d. 5. sep. kl. 20.00 – 22.00. Man kan
sagtens deltage i gymnastikken om onsdagen uden at spille volley.
Begge hold er for både kvinder og mænd. Man er velkommen til en prøvetime.
Se nærmere i september nummeret af Vandreliv under gymnastikkredsen eller på www.kbh-dvl.dk under
gymnastikkredsen (findes under kredse)
Hilsen bestyrelsen i Gymnastikkredsen.

Ture med tilmelding
En-dagsture:
Fugletur til Falsterbo
9. september 2018. Tilmelding senest 3.09.2018.
Hven – Maritim vandring
15. september 2018. Tilmelding senest 03.09.2018
Fordybelsestur Køge St. – Ølsemagle Revle & retur Maritim vandring
16. september 2018. Tilmelding senest 14.09.2018. Begrænset deltagerantal
Skryllerunden
6. oktober 2018. Tilmelding senest 30.09.2018
Sofiero i efterårets pragt
6. oktober 2018. Tilmelding senest 30.09.2018
Sansetur med stillevandring og Tyrkisk Bad ved Holbæk fjord
3. november 2018. Tilmelding senest 10.10.18.

Weekend/uge ture:
Camino de San Francesco
29. september-13.oktober. 2018. Venteliste mulig
Kystvandring ad redningsvejen fra Agger til Hanstholm
27. august til 31. august 2018. Venteliste mulig
Weekendtur til Skåne-Blekingeleden
29. og 30. september 2018. Tilmelding senest den 10.09.18.
Båstad Hiking Festival.
12. til 14.oktober 2018. Tilmelding senest 1. 8. 2018. Venteliste mulig
Kungsleden- nord for polarcirklen
14.-22. juli 2019. Tilmelding fra den 10.09.18 . Senest 15.11.2018

Nyt fra det store udland

WORLD TRAILS CONFERENCE 2018
Alle som er interesseret i vandring er velkommen. Mere på https://santiagoworldtrails2018.com.
Hvis du deltager, så kontakt Lis Nielsen - så vi kan mødes dernede.

Med venlig hilsen
Lis Nielsen,
formand for Københavnsafdelingen

