Januar 2019
Godt nytår og velkommen til alle vore spændende vandringer i 2019.

Turlederjubilæum
Vi har i Københavnsafdelingen mange dygtige og erfarne turledere. På et festligt
turledermøde den 5. januar 2019 kunne vi markere at Bernd Disselmann er blevet
medlem nr. 5 i den eksklusive klub at turledere med over 40 års turlederfaring.
Yderligere 5 turledere har mellem 30 og 40 års erfaring - som de gladelig deler ud af
på vore turledermøder.
STORT tillykke til Bernd.
Vandretræf 2019
Amager Fælled, Naturpark Amager og Nationalpark Kongernes Nordsjælland lægger
stier til årets vandretræf, hvor Nordsjælland, Roskilde, Lyngby og Gentofte Afd. er
værter.
DVL-medlemmerne mødes på tværs af afdelinger fra 29. maj til den 2. juni. Man bor
på Danhostel Copenhagen Amager midt i den herlige natur. Vandretræf 2019 er
åbent for tilmelding. Se alle detaljerne her.
Facebook
Mange benytter Facebook til at fortælle om ture og vise billeder fra turene. Det er
dejligt og en fin reklame for afdelingens aktiviteter.
Vi vil blot bede om, at I husker at skrive hvilken afdeling I har været på tur med. Lige
nu ser det ud som om næsten alle ture foregår vest for Storebælt - med mindre man
ved hvilken afdeling de forskellige turledere kommer fra. På forhånd tak.

Københavnsafdelingen tilbyder lige nu følgende tilmeldingsture
En-dagsture:
Natur og Julemærkehjemmet Liljenborg Turledere Mai-Britt Olafsson og Dorthe
Lindrup
26. marts 2019. Tilmelding t.o.m. d. 10.03.19
Hovs Haller. Turledere Tom Hansen og Grethe Aagaard.
25. maj 2019. Tilmelding t.o.m. d. 09.05.19
Fejø – Festival, vandring og klassisk musik Turledere Anita Garbers og Tove Skands
Andersen
10-14 juli 2019. Tilmelding fra 10.03.19 kl 18:00
Ferieture:
Påsketur på Gendarmstien UDSOLGT Venteliste mulig
18.-22. april 2019.
Kungsleden- nord for polarcirklen

UDSOLGT Venteliste mulig

14.-22. juli 2019.
Fra Assisi til Rieti – I Frans af Assisis fodspor UDSOLGT Venteliste mulig
5.-15. oktober 2019. Tilmelding t.o.m. d. 1.03.19.
Cammino de San Fransesco
12.-26. september 2019. Tilmelding t.o.m. d. 1.03.19

Udsendelse af Nyhedsbreve
Fra januar 2019 bliver Afdelingens Nyhedsbreve udsendt til alle afdelingens
medlemmer efter en ny DVL-liste. Nyhedsbrevet sendes selvfølgelig også fremover til
den extern liste. Det betyder måske at medlemmer af Kbh. afdelingen som tidligere
har valgt at un-subscribe Nyhedsbrevet er nød til at gå ind i Medlemsportalen og
fravælge nyhedsbrevet igen. Vi beklager ulejligheden.

Fra det store udland
Den Norske Turistforening, DNT - fejrede i 2018 sit 150 års jubilæum. Ved årsskiftet
rundede de endnu en milepæl, da der for første gang i de 150 år nu var 50% kvindelige
medlemmer. www.dnt.no
Ved årsskiftet var 25 % af medlemmerne i Københavnsafdelingen mænd. I
turledergruppen er 33 % af turlederne mænd.

med venlig hilsen

Lis Nielsen
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