Nyhedsbrev maj 2022
Tilmelding til ture
I sidste udgave af Nyhedsbrevet skrev vi meget udførligt om procedurerne omkring tilmelding til ture. Da vi
lukkede op for tilmelding den 10. april kunne vi se at mange havde læst vejledningerne og rettet sig efter
dem. Vores frivillige supportmedarbejder fik væsentlig mindre at rydde op i denne omgang. Så stor tak til
alle.

SLOW-Motion
Korte og langsomme ture for medlemmer, som ikke er så godt gående mere. Det er fortsat typiske
vandreture i naturen og med indbygget kaffepause i det grønne.
Den 1. maj mødte 5 deltagere op og vi havde en fin tur til parken omkring Karen Blixen museet. Den 15. maj
fortsættes med en tur i Valbyparken.
Hvis der er tilslutning, vil vi fortsætte med lignende vandreture hen oven sommeren – men det kræver at
du tilkendegiver din interesse og møder op.

Dramatisk kreds
DVLs dramatiske kreds DRAMATEN afslutter sæsonen med forestillingen Fanget eller Fri! En monolog af
Peter Poulsen om livet som fange i et fængsel. Samt fire små scener om livet som et fængsel eller frihed
Selv om kredsen kunne markere sit 80 års jubilæum i november 2021 er de spillevende. Foråret er gået
med at indstudere dagens forestilling.
Kredsen holder til på Gefion Gymnasium, Øster Voldgade nr. 8 og det er derfor også her forestillingen
finder sted.
Der er forestillinger: d.12. og d.13.maj kl.19.30 samt d.14. og d.15 maj kl.16
Billetter á 100 kr. bestilles hos: Thomas Hallbäck: 22784497, e-mail: tha@gefion-gym.dk eller Hanne Line
Møller-Jensen: 26835445, e-mail. Hanneline13@gmail.com.

Sangkredsen
DVLs dygtige sangkor afholder for første gang i flere år igen en forårskoncert.
Efter en rodet tid med ned- og oplukninger er det med stolthed at koret nu kan præsentere sin
forårskoncert i Husumvold kirke.
Alle er velkomne og der er fri adgang.
Husumvold Kirke
Onsdag d. 11. maj kl. 19.30
Gadelandet 25, Brønshøj, indgang fra Åkandevej
( Bus 2A til døren samt 5C og 350S nærved )

Kunstkredsen
Kunstkredsen holdt Forårsudstilling/åbenthus tirsdag den 3. maj i lokalet på 4. sal på Kultorvet 7. Her blev
vist et udpluk af hvad de havde malet i løbet af sæsonen.

Vandring og kultur
Igennem en årrække har turleder Anita Garbers tilbudt en populær miniferie til Smålandsfarvandet. På den
lille ø Fejø er der flotte vandremuligheder og i den lokale kirke afholdes hver sommer klassiske koncerter –
Fejø Festival. På miniferien kan man få det bedste af begge ting. I år er der helt undtagelsesvis endnu ledige
pladser. Du skal skynde dig, hvis du vil have denne unikke oplevelse med.

Busture til Sydens smukke natur
I forbindelse med miniferien på Fejø arrangeres en bustur til Naturpark Maribosøerne hvor man først
besøger den gamle by og Domkirken ved søen inden det går videre langs Søndersø, gennem skoven til
Engestoftes røde bygninger, tårn og kirke. – måske ser vi havørnen? Turen slutter ved Søholt Gods med den
fornemme Barokhave og traktørsted. Herfra kører man til Kragenæs Havn, hvor ferieholdet sættes af, og så
køres der videre til København.
Når ferieholdet skal hjem er der ligeledes en bustur fra København. Her går turen til Fejø Festivalens
afslutningskoncert i kirken (kl. 11-13) og dernæst til Pederstrup og Rewentlowparkens store landskabshave
med spændende gamle træer, søer, mindesmærker, Man kan også besøge Herregårdsmuseet (mod en
mindre entré).

Ferie- og tilmeldingsture
En-dagsture:
Sofiero Slotspark. Turleder: Susanne Møbius Tlf: 21431335 og Bente Permin Tlf.: 22501168
28 maj 2022. 14 km. Tilmelding fra d. 10.04.2022 kl.: 18:00 t.o.m. d. 25.05.2022
Pinsetur til Knudshoved Odde – Hør klokkefrøerne kvække. Turleder: Frank Hersfeldt Tlf: 2863 5137 og
Anita Gabers Tlf.: 2035 2493
4 juni 2022. 18 km. Tilmelding fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 27.05.2022
Mandetur – kun for mænd – Flystation
Værløse. Turledere: Henning Grandjean Tlf: 40434265, Kim Egebo Tlf: 25882370
12.06.2022. 12 km. Tilmelding fra d. 10.04.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 29.05.2022
Hallands Väderö - klippeø i Kattegat med spændende natur. Turledere: Anita Garbers Tlf.2035 2493 samt
Nils Jørgensen og Marie-Louise ”Ma-Lou” Cooke-Jarlø
18 juni 2022. 8-10 km. Tilmelding fra d. 10.04.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 08.06.2022.
Mandetur- for alle – Stevnsfortet. Turledere: Jens Erik Christiansen Tlf. 40 89 89 84 og Kim Egebo
9 juli 2022. 15 km. Tilmelding fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 25.06.2022
Vandring i Naturpark Maribosøerne. Turledere: Anita Gabers Tlf.: 2035 2493 og Ingrid Sørensen
11 juli 2022. 14 km. Tilmeldingt: Fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 06.07.2022
Koncert på Fejø og vandring ved Herregården Pederstrup. Turledere: Anita Gabers Tlf.: 2148 1096, Ingrid
Sørensen, Pia Cederval Andersen og Erik Kragh.
17 juli 2022. 8 km. Tilmelding: Fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 12.07.202
Ferieture:
Færøerne. Turledere: Grethe Aagaard, Ole Bertelsen og Therese Vedel. Venteliste
2-11 juni 2022. Tilmelding fra den 10.01.2022 kl 18 t.o.m. 01.05.2022

Maritime vandringer i smukke kuperede Odsherred Turledere: Annette Bruun Tlf: 22140264
og Lisbeth Mehlbye Tlf: 50530836
17-19 juni 2022. Tilmelding: fra d. 10.03.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 30.04.2022 kl. 23:59. Venteliste
Fejø Festival og Vandring 2022 Turledere Anita Garbers Tlf. 2035 2493 og Ingrid Sørensen Tlf. 2129 1595.
11 – 17 juli 2022. Tilmelding: fra d. 10.03.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 11.05.2022 Ledige pladser
Efterårsvandring på Fyn. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard.
85 km. Tilmelding fra den 10.05 2022 kl. 18 t.o.m. 14.08.2022

DVLs fødselsdag
DVL kan fejre 92 år den 18. maj 2022.
Det fejres i Københavnsafdelingen med en tur fra Kagerup til Solbjerg Engsø, gennem skoven til Store
Gribsø og fødselsdagskage -med Nordsjælland og Gentofte afdelinger. Se de nærmere detaljer om
afdelingernes ture i turprogrammet.

Ny bog om vandreture i København og Frederiksberg
Turledere fra Gå dig Glad gruppen har samlet de bedste af deres ture gennem byen i en bog som
udkommer i løbet af maj måned på Muusmanns forlag.
I” Gå tur” får du:
 52 gåture gennem alle bydele – de fleste er på 5-10 km, og to af dem er længere
 forslag til, hvad du skal holde øje med, og information om det, du ser undervejs
 informative og detaljerede kort
Forudbestil bogen nu og få 20% rabat ved brug af rabatkoden: gåtur20 på muusmann-forlag.dk/gaa-tur/.
Koden gælder til og med d. 19/5-2022.

Hilsen
Bestyrelsen for Københavnsafdelingen.

