Nyhedsbrev Februar 2019
Ny turleder?
Vi er desværre ramt af sygdom blandt turlederne, så man vil opleve der er ”vikar” på en del ture i den
kommende tid. Jeg er selv vikar på Tom Hansens tur onsdag den 20. februar 2019 fra Nivå til Humlebæk.
Denne tur er desværre ikke kommet med i den store turoversigt i VandreLiv – men er i stedet blevet vist
blandt Tirsdagsturene på side 57. Vi øver os stadig på at sætte kryds de rigtige steder når vi indtaster turene
i DVL-Turdatabasen.

Generalforsamling
Generalforsamling 23 marts 2019 kl 14.00 i Kulturstationen, Vanløse. med vandretur før selve mødet
Anita laver quiz med billeder fra de steder vi laver ture til og afdelingen byder på kaffe og kage.
Dagsorden mm kan ses på hjemmesiden fra den 22. februar 2019.

Brug Danmarkskortet
Når man skal finde vandreture på hjemmesiden kan man vælge at se turene på listeform eller på kort. Jeg
kan anbefale man eksperimenterer med kortet – det kan give et godt overblik over tur-udbuddet en given
dato.

Kaleidoskop-aften
Tirsdag d. 5. marts kl. 19.30 byder DVLs Dramatiske Kreds, Dramaten, indenfor til en helt speciel aften i
teatrets tegn! Holberg-ekspert, teaterhistoriker, dr. Phil. Bent Holm vil komme og fortælle om ”Jeppe på
Bjerget”, der netop er Dramatens opsætning i år.
Glæd jer til en forrygende aften, hvor ethvert teaterhjerte vil blive fyldt med lykke. Hvis ikke lige man kan
den dag eller gerne vil opleve, hvordan vi arbejder med vores opsætninger, er man velkommen til også at
stikke hovedet indenfor en helt almindelig tirsdag og følge arbejdet med de forskellige scener i ”Jeppe på
Bjerget”. Alle er meget velkomne i lokalerne på Øster Voldgade 8. Husk at ringe til i forvejen: Thomas
Hallbäck, 22 78 44 97 i forvejen. Vi kan være lidt svære at finde.

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
Forårstur til Ängelholm. Turledere Bente Permin og Kjersten Bruun
27. april 2019. Tilmelding fra den 19.02.19 t.o.m. d. 20.04.19 NY – vises i Turdatabasen fra den 19/2

Hovs Haller. Turledere Tom Hansen og Grethe Aagaard.
25. maj 2019. Tilmelding t.o.m. d. 09.05.19
Hallands Väderö. Turledere Annette Bruun Jørgensen, Anita Garbers og Tove Skands Andersen
8. juni 2019. Tilmelding fra den 10.03.19 kl. 18:00 t.o.m. den 22.05.19.
Femø. Turledere Anita Garbers og Tove Skands Andersen
10. juli 2019. Tilmeldingsfrist: Fra den 10.03.19 kl. 18:00 t.o.m. den 15.05.19.
Ferieture:
Påsketur på Gendarmstien UDSOLGT Venteliste mulig
18.-22. april 2019.
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
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

Fra det store udland
Har du lyst til at vandre i Spanien kan du finde information om deres store vandreruter på denne
hjemmeside:
www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/default.aspx
De kalder ruterne for ”Caminos Naturales” og man kan finde både kort og GPS spor. God inspiration til at
vandre nye steder.
Med venlig hilsen
Lis Nielsen
Formand for Københavnsafdelingen

