Nyhedsbrev December 2021
Covid-19 – er her stadig
Smittetallene stiger i skrivende stund, og de første restriktioner er indført. Der kan komme flere
restriktioner. Det kan vi selv medvirke til at undgå ved at opføre os fornuftigt. Så ingen kram og ingen
håndtryk og brug håndsprit og mundbind indtil smittetallene falder igen.
Hold dig orienteret på hjemmesiden om nogle ture bliver aflyst.

Dramaten 80 år
Københavnsafdelingens dramatiske kreds markerede sit 80års jubilæum den 13. november med en festlig
sammenkomst. Kredsen er den ældste, stadig fungerende, amatørscene i København. De mødes jævnlig
gennem hele året til forskellige aktiviteter. Kredsen har i tidens løb holdt til forskellige steder i København
og i dag låner de lokaler på Gefion Gymnasium nær Nørreport st. Her øver de og opsætter årets forestilling.
Læs festskriftet her.

Julekoncert
DVL’s Sangkor og dirigent Bjarne Kiel ønsker alle en glædelig jul med et blandet program, samt julehygge og
kaffe bagefter. Det foregår onsdag d.15. dec. 2021 kl. 19:30 i Husumvold Kirke, Gadelandet 25 Brønshøj.
(Bus 350S og 5C på Frederikssundsvej samt 2A til døren)
Aftenen er gratis og alle er velkommen.

Introture
Vi fortsætter med ture for nye medlemmer som godt vil vide mere om DVL, og hvad Københavnsafdelingen
har at byde på. Til alle turene er der tilmelding til turen i Turdatabasen. Alle ture starter i DVL-huset,
Kultorvet 7, 4, 1175 Kbh K kl. 13.00 med kaffe inden en vandretur i byen. Kom og vær med søndag den
12/12 eller søndag den 30/1.
Vær med i Friluftsrådets Brugerpanel
Friluftsrådet tager temperaturen på danskernes oplevelser og holdninger til emner inden for friluftsliv.
Derfor søger de flere medlemmer deres brugerpanel.
Du kan blive medlem uanset om du er friluftsentusiast, kun bruger naturen ind imellem eller er aktivt
medlem af en friluftsforening. Og så skal du blot svare på et spørgeskema 4-6 gange årligt.
Meld dig og hjælp med at varetage friluftslivets interesser her

Ferie – og tilmeldingsture
Ferieture:
Påsketur til Mols Bjerge. Turledere: Gunhild Madsen Tlf.nr.: 26 66 72 26 og Ole Andersen
12 - 18 april 2022. Tilmelding fra den 10.12.2021 kl.18.00 t.o.m. 28.01.2022
Vandretræf på Bornholm. Arr. Bornholm afd.
26-29 maj 2022. Se flere oplysninger på hjemmesiden
Færøerne. Turledere: Grethe Aagaard, Ole Bertelsen og Therese Vedel
2-11 juni 2022. Tilmelding fra den 10.01.2022 kl. 18 t.o.m. 01.03.2022
Det kuperede Odsherred. Turledere Annette Bruun og Lisbeth Mehlbye
17-19 juni 2022. Flere oplysninger kommer på hjemmesiden
Fejø – koncert og vandringer. Turleder Anita Garbers og Ingrid Sørensen
11 – 17 juli 2022. Flere oplysninger kommer på hjemmesiden

Sammen på tur- med DVL
Så blev det endelig dagen for Københavns afdelingens store arrangement på Skovlunde flyveplads mm.
150 medlemmer og gæster deltog og fik nogle dejlige timer i den smukke og afvekslende natur. 17
turledere fik mulighed for at lufte de nye grønne jakker og vise hvorledes DVLs turledere altid finder gode
historier at fortælle undervejs.
Ved Madpakkehuset bød afdelingen på varm kaffe, muffins og frugt. Børnene fik resultatet af deres små
konkurrencer undervejs på deres tur inden de gik i gang med at bage snobrød.
Turlederne siger tak til alle som deltog og allerede nu siger vi “på gensyn” til en lignende dag i 2022.
Også stor tak til Nordea fonden som har støttet arrangementet.

Mange ture omkring jul og nytår
Turlederne har bundet en buket at dejlige ture, så der er mange gode grunde til at komme ud i naturen og
få lidt motion i den ellers søde/fede juletid.
Ture fra den 23. december til og med 2. januar 2022:
Torsdag 23/12: Motionstur fra Holte St.
Lørdag 25/12: Måløv Naturpark og Hareskoven
Søndag 26/12: Parkturen julespecial
Mandag 27/12: Motionstur fra Husum St.
Tirsdag 28/12: Gå dig Glad fra Rådhuspladsen Metro st.
Onsdag 29/12: Troldetur til Ishøj
Torsdag 30/12: Motionstur fra Husum St.
Fredag 31/12: Nytårstur fra Birkerød til Holte
Lørdag 1/1: Nytårstur til Charlottenlund
Søndag 2/1: Christianshavn og Refshaleøen

Giv et medlemskab i gave - det kan stadig nåes
Del glæden ved at vandre i godt selskab: Forær et års medlemskab af Dansk Vandrelaug i julegave til venner
og familie.
Ved at udfylde formularen her og indbetale den rette kontingentsats sender vi et velkomstbrev, nyeste
nummer af medlemsbladet VandreLiv og et gavebevis, hvor modtageren kan se, gaven er fra dig.
Vent ikke for længe med at beslutte dig - PostNord har brug for god ekspeditionstid.
Du har også mulighed for at modtage gaven, så du kan give den personligt.

Ved du, hvor meget julepynt du må samle i skoven?
Skovene er fyldt med lækkert julepynt, men der er grænser for, hvor meget du må sanke. Reglerne handler
om, hvad du må samle op, mængden og hvad du må skære og klippe af. Og det er ekstra begrænset, hvis
turen går i en privat skov.
Dansk Skovforening giver her et samlet overblik
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Vi ses derude.
Med venlig hilsen
Københavnsafdelingen


