Nyhedsbrev Maj 2019
Turdatabasen
Flere har spurgt hvor ledes man finder turene i et bestemt område – nu hvor den valgmulighed er
forsvundet fra turdatabasen.
Du skal søge på dine relevante datoer og vælge ture i hele landet. Så kommer der en lang uoverskuelig liste
frem. Nu skal du i stedet for ”Vis Liste” vælge fanebladet ”Vis på kort” og zoome ind på dit relevante
område.
Startsteder er ved ture med transport ikke der hvor transporten starter – men hvor selve turen starter.
Men brug ikke kun GPS koordinaterne, men læs også evt beskrivelse i teksten.

Sidste chance:
Jeg vil godt gøre lidt reklame for 2 ture som snart har sidste tilmeldingsdato.
Cammino de San Fransesco har forlænget tilmeldingen helt til 10. juni. Turen bliver gennemført med de
nuværende deltagere, men der er stadig plads til lidt flere. I sidste nummer af VandreLiv (side 79) fortæller
turleder Hans Henrik Kleinert om nogle af sine oplevelser på denne rute.
Dodekalitten på Lolland kombinerer skulptur og musik midt i et landskab fuld af historien, til en unik samlet
oplevelse. Læs mere på www.dodekalit.dk/. Her er tilmeldingsfristen allerede den 20. maj.

Oplevelseslystne turledere
Turlederne er helt gået agurk med spændende tilmeldingsture ture i efteråret. De kommer på
hjemmesiden i løbet af de næste par dage så der er ikke link til yderligere oplysninger endnu, men sæt
kryds i kalenderen.
Verum – Hårsjø Skåneleden. Turledere Aase Sveistrup og Grethe Aagaard
10 August 2019. 22 km. Tilmelding: fra den 10.06.2019 kl. 18 t.o.m. den 01.08.2019
Knudshoved Odde. Turledere: Ma-Lou Cooke-Jarlø og Jes Hermansen
24 august 2019. Tilmelding fra den 10.07.2019 kl. 18 t.o.m. den 14.08.2019
Weekend på Langeland. Turledere: Dorthe Lindrup og Mai-Britt Olafsson
30. august til 1. september 2019. Tilmelding fra 10.07.2019kl 18.00 t.o.m. den 15.08.2019
Nydelsestur til Geopark Odsherred og Det Vilde Køkken. Turledere: Grethe Aagaard og Aase Sveistrup
20.-22 september 2019. Tilmelding fra den 10.07.2019 kl. 18.00 t.o.m. den 23.08.2019

Tilmeldingsture
Endagsture:
Hallands Väderö. Turledere Annette Bruun, Anita Garbers og Tove Skands UDSOLGT Venteliste mulig
8. juni 2019. Tilmelding t.o.m. den 22.05.19.
Femø. Turledere Anita Garbers og Tove Skands UDSOLGT Venteliste mulig
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. 15 ledige pladser
Flerdagesture:
Fejø – Festival, vandring og klassisk musik Turledere Anita Garbers og Tove Skands UDSOLGT
10-14 juli 2019.
Kungsleden- nord for polarcirklen

UDSOLGT 14.-22. juli 2019.

Fra Assisi til Rieti – I Frans af Assisis fodspor UDSOLGT Ventelig 5.-15. oktober 2019.
Båstad Hiking Festival. Turledere Annette Bruun og Tove Skands 11 ledige pladser
11.-13. oktober 2019. Tilmeldingsfrist: t.o.m. 01.08.2019.
Cammino de San Fransesco

5 pladser tilbage Dagsprogram Stia til Assisi

12.-26. september 2019. Tilmelding t.o.m. d. 10.06.19

DVLs 89 års fødselsdag
Selv om det måske bliver silende regn på lørdag, er vi mange der skal en tur i Grib skov for at fejre
Vandrelaugets fødselsdag. I samarbejde med Gentofte og Nordsjællands afdeling mødes vi Gribsø grillplads
til fødselsdagskage – kaffen skal du selv medbringe. Se i Turdatabasen hvilken tur der passer dig bedst.

Fra det store udland
Jeg har netop været på en miniferie til Sønderjylland. Torsdag aften deltog jeg i en aftentur i Haderslev
arrangeret af Kolding afdeling. Fredag besøgte jeg det imponerende Tirpitz museum. Lørdag blev det til en
travetur på den nye Marskstien fra Højer til Møgeltønder. Søndag var jeg hele dagen på Halling Hooge syd
for grænsen med 45 hyggelige vandrere fra Esbjerg afdeling.
Brug dit medlemskab til at gå med på andre afdelingers ture. Det er let at kombinere de forskellige
afdelingers ture med turdatabasen. Jeg overvejede også en kombination af ture fra Horsens og Århus
afdelinger.
Med venlig hilsen

Lis Nielsen
Formand for Københavnsafdelingen

