Nyhedsbrev juni 2022
Hovsature / Pop-upture
Kært barn har mange navne. Foruden alle turene nævnt i medlemsbladet VandreLiv vil der ind i mellem
blive arrangeret ture som kun bliver bragt i TURDATABASEN på hjemmesiden. Husk derfor også at søge på
hjemmesiden, når du planlægger din næste tur.

DVL rabataftaler
Et medlemskab i Dansk Vandrelaug åbner døren til frisk luft, hyggeligt selskab, spændende naturoplevelser
og store rabatter, som du med fordel kan udnytte. Vi vader faktisk i medlemsfordele.
DVL har indgået rabataftaler med en række samarbejdspartnere inden for friluftstøj og -udstyr, kort, bøger,
overnatning og højskoleophold med mere.
Se hele listen her: Medlemmernes rabataftaler

SLOW-ture
Der mødte 5 deltagere op til den første tur. Næste gang var vi 10 deltagere. Det bliver derfor spændende at
se hvor mange vi bliver på de 2 næste ture den 19. juni og den 31. juli. Hvis vi skal fortsætte med disse ture
hen over efteråret, skal vi helst være minimum 10 deltagere hver gang.

Kullen - på egen hånd
Skånetrafiken har nu meldt ud hvilke muligheder der er for at besøge Kullen med offentlig trafik i
sommeren 2022. I perioden 1 maj-31 august kan man tage bus 222 fra Höganäs (Helsingborg St.) til Mölle
station. Derfra kører bus 202 til op til Kullens Fyr.
Der er en meget flot og vel afmærket vandrerute fra Mölle havn til Kullens fyr på ca. 5 km.
www.skanetrafiken.se/sok-resa

Ferie- og tilmeldingsture
En-dagsture:
Hallands Väderö – klippeø i Kattegat med spændende natur. Turledere: Anita Garbers Tlf.2035 2493, Nils Jørgensen
og Marie-Louise ”Ma-Lou” Cooke-Jarlø Se også under Gentofte afdeling.
18 juni 2022. 8-10 km. Tilmelding fra d. 10.04.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 08.06.2022.
Vandring i Naturpark Maribosøerne. Turledere: Anita Gabers Tlf. 2035 2493 og Ingrid Sørensen.
11 juli 2022. 14 km. Tilmelding: 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. 12.07.2022.
Ystad og omegn. Turleder: Bente Permin Tlf. 22501168 og Susanne Møbius Tlf. 21431335.
1 august 2022. 14 km. Tilmelding: Fra d. 10.07.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 25.07.2022.
Ferieture:
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 . 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. 15.06.2022 Flere ledige pladser.
Marskstien – en tur på digerne. Turledere Dorrit Christensen Tlf: 29297871 Susanne Glenstrup Jensen Tlf: 22441721.
7-9 oktober 2022. 54 km. Tilmelding fra d. 10.07.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 5.8.2022.
Efterårsvandring på Fyn. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard.
15-21 oktober 2022. 85 km. Tilmelding fra den 10.05 2022 kl. 18 t.o.m. 14.08.2022.

Bogen Gå tur – København og Frederiksberg 52 ture
Oplev de smukke byrum på en ny måde, når turledere fra Gå dig Glad gruppen i Københavnsafdelingen
deler tips og inspirerende ture gennem alle bydele. Opdag, at byen ikke bare er stenbro. Opdag, hvor
utrolig mange grønne åndehuller, der er i København. Opdag forskelligheden i bydelene og oplev de
forskellige stemninger.
DVL-medlemmer får 20 % ved køb hos Muusmann Forlag.

Oplev Danmark med DVL
Brug dit medlemskab af DVL til at opleve andre egne af Danmark i selskab med lokale turledere og DVLer.
Find turene i Vandreliv eller via Turdatabasen og gå med på ture i andre afdelinger i ferietiden hvis du
alligevel er på besøg i andre dele af Danmark.

Fra det store udland - 9 euro billetten
Skal du på besøg i Tyskland i løbet af sommeren findes der i år en ny type billet: For 9 euro kan du rejse i
hele Tyskland i en måned i juni, juli eller august. Billetten på 9 euro giver ret til at rejse i den bestilte
kalendermåned. Gælder landsdækkende på lokaltog og alle offentlige transportmidler (såsom RB, RE, UBahn, S-Bahn, bus, sporvogn) til et vilkårligt antal rejser. Kan bookes online. Billetten er ikke gyldig på
fjerntog (f.eks. IC, EC, ICE) og fjernbusser.
Læs mere på 9-Euro-Ticket (bahn.com)

Helsingborg summer af liv i juni måned.
Mellem 24. maj og 3. juli sker der utrolig meget i byen i forbindelse med H22 City Expo 2022
For vandrere er der en unik udendørsudstilling i Slottshagen. Der udstilles, i stort format, 20 billeder fra
Skåneleden og de nationale cykelstier Sydostleden og Sydkustleden. Udstillingen ønsker at fremhæve den
smukke og varierede natur i Skåne og inspirere flere til at komme ud. Der er mange andre lokkende
arrangementer på programmet – så det kan absolut anbefales at tage en tur hinsidan i den kommende
måned.
God sommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen I Københavns afdelingen.

