Nyhedsbrev April 2019
Sangkredsens Forårskoncert
Kom og vær med til at hylde foråret sammen med Dansk Vandrelaugs Sangkor
Koncerten finder sted onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19:30 i Husumvold kirke, Gadelandet 25, Brønshøj
Efter koncerten vil alle blive indbudt til hygge og snak henover en kop kaffe med lidt sødt til.
Aftenen er gratis.
Der er også mulighed for at se og høre koret ved Kor-dage i Tivoli, hvor de optræder på Pantomimeteatret
søndag d. 5. maj kl. 15.50-16.10.

Jeppe på Bjerget
Med enkelte moderne ”indspark” er vi i Dramaten meget stolte af at kunne præsentere vores udgave af
”Jeppe på Bjerget”, det ministerielt kanoniserede teaterstykke fra Oplysningstidens spæde begyndelse i
Danmark. Det er ej blot til lyst, som Holberg sikkert ville have givet os ret i!
Praktiske oplysninger: Vi spiller 4 dage, 2.-5. maj. I hverdagene kl. 20.00 og i weekenden kl. 17.00.
Billetterne koster 100 kr. og kan købes ved at kontakte Thomas Hallbäck på tlf: 22 78 44 97 eller mail:
tha@gefion-gym.dk. Indgangsforholdene for Øster Voldgade 10 er kringlede, så I får mere info ved
billetbestilling.

Brainstorm
Afdelingens bestyrelse har besluttet at se på hvilke turtyper vi tilbyder og måske udvikle nye tilbud til
medlemmerne. Vi har spurgt turlederne på vort sidste turledermøde og nu er det jeres ønsker og ideer vi
efterlyser.
”Hvad kunne du ønske vi også tilbød? Er der områder vi har glemt at lave ture til? Hvad vil du gerne have
mere af?”
Send dine kommentarer til formand@kbh-dvl.dk senest den 1. maj 2019 med ”Brainstorm” i emnefeltet.
Bestyrelsen vil på sit møde midt i maj samle alle forslag sammen og fortsætte arbejdet med at udvikle
afdelingen.

Statistik
I forbindelse med årets generalforsamling blev antallet af ture og aktiviteter i afdelingen de sidste par år
opgjort.
2018: Antal ture: 390. Antal deltagere: 9.231
2017: Antal ture: 285. Antal deltagere: 4.734
2016: Antal ture:241. Antal deltagere: 5.222
Vi er spændt på om deltagerantallet for 2019 kommer over 10.000. Allerede nu ved vi at der vil blive tilbudt
over 400 ture og arrangementer.

Tilmeldingsture
En-dagsture:
Hovs Haller. Turledere Tom Hansen og Grethe Aagaard. UDSOLGT Venteliste mulig
25. maj 2019. Tilmelding t.o.m. d. 09.05.19
Hallands Väderö. Turledere Annette Bruun Jørgensen, Anita Garbers og Tove Skands Andersen 7
ledige pladser
8. juni 2019. Tilmelding t.o.m. den 22.05.19.
Femø. Turledere Anita Garbers og Tove Skands Andersen 8 ledige pladser
10. juli 2019. Tilmeldingsfrist: 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: t.o.m. den 20.05.19.
Ferieture:
Fejø – Festival, vandring og klassisk musik Turledere Anita Garbers og Tove Skands
Andersen UDSOLGT
10-14 juli 2019.
Kungsleden- nord for polarcirklen
14.-22. juli 2019.

UDSOLGT Venteliste mulig

Fra Assisi til Rieti – I Frans af Assisis fodspor UDSOLGT Venteliste mulig
5.-15. oktober 2019.
NY Båstad Hiking Festival. Turledere Annette Bruun og Tove Skands
11.-13. oktober 2019. Tilmelding: fra 10.05.2019 kl. 18:00 t.o.m. 01.08.2019.
Cammino de San Fransesco 4 pladser tilbage
12.-26. september 2019. Tilmelding t.o.m. d. 1.05.19

Facebook

Afdelingens Facebook-profil er kommet godt fra start og antallet af venner og følgere er støt stigende.
Hvis du vil få informationer om afdelingens ture i weekender samt på helligdage direkte i din
Facebookprofil skal 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.

Fra det store udland
Den Europæiske Vandreorganisation ERA er partner med Tenerike Hiking festival. Så jeg vil derfor slå et
slag for denne dejlige festival 21-25 maj 2019. Det er en unik mulighed for at komme på vandreture steder
på Tenerife hvor det normalt er svært at komme til med offentlig trafik. Man vil få selskab af vandrere fra
hele Europa. Er man alene er det også en god måde at finde turselskab på.
Læs mere på www.tenerifewalkingfestival.com/en/

Med venlig hilsen
Lis Nielsen
Formand for Københavnsafdelingen

