Nyhedsbrev Marts 2019
Generalforsamling
Generalforsamling 23 marts 2019 kl 14.00 i Kulturstationen, Vanløse - med vandretur før selve mødet
Anita Garbers laver tipskupon med billeder fra de steder vi laver ture til og afdelingen byder på kaffe og
kage.
Dagsorden mm kan ses på afdelingens hjemmesiden.

Julemærkehjem
Vil du vandre en kortere tur og blive klogere på Julemærkehjemmet Liljeborg’s historie?
Vi går langs fjorden og i Roskildes afvekslende natur. Turen afsluttes på Liljeborg, hvor forstander Henrik
Hougaard Bøtkjær fortæller om Liljeborg’s historie & virke.
Vi ser frem til en spændende aften, hvor luften frisker os op, vandringen giver motion, og tilstedeværelsen
og nærværet på Liljeborg giver det sociale islæt, indsigt og mulighed for at se ud over egen horisont og
bidrage med hjælp. Der serveres aftensmad, kaffe og kage.
Tilmelding senest den 20 marts.

Tilmeldingsture
En-dagsture:
Natur og Julemærkehjemmet Liljenborg Turledere Mai-Britt Olafsson og Dorthe Lindrup 5 ledige pladser
26. marts 2019. Tilmelding t.o.m. d. 20.03.19
Forårstur til Ängelholm Turledere Bente Permin og Kjersten Bruun 3 ledige pladser
27. april 2019. Tilmelding fra den 10.03.19 kl. 18:00 t.o.m. d. 20.04.19
Hovs Haller. Turledere Tom Hansen og Grethe Aagaard. 10 ledige pladser
25. maj 2019. Tilmelding t.o.m. d. 09.05.19
Hallands Väderö. Turledere Annette Bruun Jørgensen, Anita Garbers og Tove Skands Andersen 10 ledige
pladser
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 ledige pladser
10. juli 2019. Tilmeldingsfrist: Fra den 10.03.19 kl. 18:00 t.o.m. den 15.05.19.

Dodekalitten, Lollands Alper og koncert. Turledere Pia Cederval Andersen, Erik Kragh og Anita Garbers
14. juli 2019. Tilmeldingsfrist: Fra den 10.04.19 kl. 18:00 t.o.m. den 20.05.19.

Ferieture:
Påsketur på Gendarmstien UDSOLGT Venteliste mulig
18.-22. april 2019.
Fejø – Festival, vandring og klassisk musik Turledere Anita Garbers og Tove Skands Andersen Kun få
pladser tilbage
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

Kun få pladser tilbage

12.-26. september 2019. Tilmelding t.o.m. d. 1.05.19

Facebook
Københavnsafdelingen viser fremover vandreture på Facebook
Hvis du vil få informationer om afdelingens ture i weekender samt på helligdage direkte i din
Facebookprofil kan du blive ven med formanden Lis Nielsen. Fremover vil turene blive lagt op på hendes
DVL-profil i løbet af ugen inden selve turen afvikles.
Vi ønsker ikke at erstatte VandreLiv eller Turdatabasen på hjemmesiden, men der har længe været et ønske
om at kunne se turene – også på Facebook.
Vi vil også oprette nogle af turene som begivenheder i Dansk Vandrelaugs Facebookgruppe.

Fra det store udland
Den Europæiske vandreorganisation ERA har certificeret en masse fantastiske europæiske vandreruter så
de må bære titlen ”Leading Quality Trail – Best og Europe”. Har du lyst til at vide mere om de enkelte
vandreruter kan du downloade den nye brochure for 2019 hvor ni af dem er omtalt. Du finder den her
www.era-ewv-ferp.org/wp-content/uploads/2019/03/Booklet_LQT_2019.pdf
Med venlig hilsen
Lis Nielsen
Formand for Københavnsafdelingen

