Nyhedsbrev September 2018
Ny hjemmeside 3. september 2018
Så er den nye hjemmeside gået i luften. Københavns afdeling finder du på adressen
www.dvl.dk/koebenhavn/. Den nye tur-søger er allerede blevet meget populær – selv om brugerne lige
skulle lære de forskellige søgemuligheder at kende.
Der er pt. vanskeligheder med at vise ferieture i søgeren, med det forventes at blive løst i løbet af
september måned. Afdelingens ferieture i 2019 kan man se på www.kbh-dvl.dk – og flere vil komme til.
Vi har i afdelingen valgt at vise signaturbilleder til de almindelige vandreture, så det er let at genkende ture
arrangeret af Københavns afdeling. Kun tilmeldingsturene vil have et specielt billede fra turens lokalitet.
Tilmelding til ture og ferier samt reservering af sommerhusene foregår fortsat på www.kbh-dvl.dk. Men
den har skiftet udseende og skal fremover kun bruges til tilmelding. Der er selvfølgelig et link fra den nye
hjemmeside til tilmeldingsdelen.
Der vil i løbet af de kommende måneder komme yderligere informationer på siden, så kig forbi med
regelmæssige mellemrum og se hvad vi nu har fundet på

Sommerhuset på Møn
Sommerhusudvalget har i løbet af august haft arbejdsuge på Møn. Huset er blevet rengjort og mindre
reparationer udført. Mælkebøtterne på taget havde godt kunne klare sommerens tørke, så de blev brutalt
fjernet så græsset ikke blev kvalt. Et lokalt firma har fældet en hel del træer, så grunden nu er blevet meget
lysere og indbydende. Udvalget brugte i ugens løb mange kræfter på at save og flække træerne i passende
stykker, så de passer til brændeovnen i stuen.

Nyt fra Kredsene
Repræsentanter fra afdelingens kredse var samlet på Kultorvet den 11. september for at drøfte kredsenes
og afdelingens arbejde.
Gymnastikkredsen kunne berette at de efterlyste flere yngre kvinder til holdet om onsdagen hvor der
sluttes med Volleyball. Interesserede skal sende en SMS eller en mail til kredsens formand så afgang til
salen kan aftales.
Dramaten efterlyste flere yngre mænd til årets store opsætning af Jeppe på Bjerget.
Sangkoret holder ”Åben koraften” den 19. september. Se mere i Vandreliv på side 75.
Kunstkredsen annoncerer fortrinsvis deres arrangementer på bloggen ”voreskunstkreds.dk”.
Svømmekredsen var ikke repræsenteret – men efterårssæsonen er kommet godt i gang.

Ture med tilmelding
En-dagsture:
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:
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
Informationsmøde onsdag d. 19. september 2018 kl. 19-ca.21, Kultorvet 7, 4. sal, Kbh K.

Nyt fra det store udland
Har du lyst til at vandre i Tyskland kan jeg anbefale at besøge siden www.wanderbares-deutschland.de. Her
viser et kort alle Tysklands bedste vandreruter og –regioner. De fleste er kvalitetsstemplet af Deutscher
Wanderverband og har gode informative hjemmesider.
If you haven't explored the National Recreation Trails Database on the American Trails website, it is now
better than ever. Search by state to find the NRT nearest you, read about featured trails, and get to know
this awesome program.
https://www.americantrails.org/national-recreation-trails

Med venlig hilsen
Lis Nielsen,
formand for Københavnsafdelingen

