Nyhedsbrev juli 2022
Vandreture – kan starte på biblioteket!
Find materialer om vandring og vandreture via biblioteket.dk. Her kan du låne bøger - fysiske, lydbøger og
e-bøger, artikler, dvd'er m.m. Der er rige søgemuligheder. Kirsten Larsen, en af vore erfarne turleder har
lavet en omfattende vejledning med gode tips som ligger på DVLs hjemmeside. Se nærmere her: Find
materialer om vandring og vandreture via biblioteket.

Tilbud om ferieture
Fyn og Sønderjylland er målene for årets sidste tilbud om ferieture. Turen til Kerteminde Vandrehjem byder
på et varieret landskab klædt i begyndende efterårsfarver. Mange forskelligartede oplevelser venter
deltagerne i ugens løb.
Marskstien, som er en certificeret kvalitetsvandrevej, byder på udsyn og højt til himlen. Det er fascinerende
at vandre på digerne og se livet udfolde sig i dette ”store” landskab. Bemærk den meget korte
tilmeldingsfrist.

Ferie- og tilmeldingsture
En-dagsture:
Vandring i Naturpark Maribosøerne. Turledere: Anita Garbers Tlf. nr.: 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 Garbers Tlf.: 2035 2493, Ingrid
Sørensen og Erik Kragh.
17 juli 2022. 8 km. Tilmelding: Fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 16.07.2022
Ystad og omegn. Turleder: Bente Permin Tlf. nr.: 22501168 og Susanne Møbius Tlf. nr.: 21431335
1 august 2022. 14 km. Tilmelding: Fra d. 10.07.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 25.07.2022
Heldagstur til Hven. Turledere: Anita Garbers Tlf: 20352493 og Kate Mohadjer Tlf: 60388782

'28. august 2022. 14 km. Tilmelding: Fra d. 10.07.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 31.07.2022 kl.
Ferieture:
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
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
MobilePay
Københavnsafdelingen har oprettet sit eget MobilePay nummer således at gæster på turene har mulighed
for at betale for turen elektronisk. Nummeret er 240200. Husk at skrive hvilken tur det handler om: dato og
startsted.
Nummeret er også en service til turlederne hvis de skal indbetale diverse mindre beløb i forbindelse med
turene.
Fjernvandrevejs jubilæum
I år er det 50 år siden den europæiske vandrerorganisation (European Ramblers Association) kunne åbne de
første Fjernvandreveje. Det blev markeret 29. juni med et Webinar om historie og udvikling og med et
event i Konstanz ved bredden af Bodensøen den 2. juli. På Webinaret fortalte blandt andet 3 meget
garvede vandrere levende om deres oplevelser ved at vandre henholdsvis E1, E4 og E5 i deres helhed.
Hvis man er en flittig vandrer på fjernvandrevejene kan man søge om et E-path certifikat. Reglerne findes
på E-path Certificate - European Ramblers Association (era-ewv-ferp.org)
Leading Quality Trails – Best of Europe
De europæiske Kvalitetsvandreveje fejrer også jubilæum i år. Det er nemlig 10 år siden den første Lechweg i Østri -, blev indviet. Kvalitetsvandreveje i Europa er blevet meget populære, idet en
kvalitetsvandrevej indeholder en række gode kvaliteter såsom gode naturoplevelser, vandreruter ude i
naturen, smukke naturlandskaber og meget andet.
Endvidere er man sikker på ikke at fare vild, idet der er meget skrappe krav til afmærkning af en
kvalitetsvandrevej. Der er mulighed for bagagetransport undervejs.
Kvalitetsvandrevejene hører til elitedivisionen af vandrestier i Europa, idet de er verdensklasse standard.
Der er nu certificeret 21 flotte ruter. I Danmark er det Mols Bjerge, Gendarmstien og Marskstien. På den
anden side af Øresund finder vi Kullaleden – som er let at komme til fra København.
God sommer til alle
Bestyrelsen for Københavnsafdelingen.

