
 
Nyhedsbrev september 2022 
 

Sammen på tur 

Københavnsafdelingen laver et særligt arrangement den 30. oktober 2022 for alle medlemmer af DVL – 

uanset hvilken afdeling de hører under. Familie / venner / gæster er også velkomne og går gratis med. 

Vi vil med arrangementet vise, hvorfor vi i DVL vandrer hele året – og at naturen altid har noget at byde på. 

Arrangementet gennemføres uanset vejret, så husk fornuftigt fodtøj og vand- og vindtæt overtøj. 

Turlederne har bundet en buket af vore populæreste vandreture og guider rundt i Rude Skov i løbet af 

dagen. Alle turene starter på Holte St. ved busholdepladsen og slutter ved Femsølyng Shelterplads i Rude 

Skov. 

Husk evt. madpakke og drikkelse til en kort pause undervejs. Der vil blive budt på kolde drikke og et enkelt 

traktement ved shelteret. Husk at tage dit eget krus med, så vi sparer på brugen af engangsservice. 

Vandreturene er planlagt således: 

Aktivitet 1: Gå dig Glad vandretur. 7 km. Start kl. 12.00 

Aktivitet 2: Vandretur i raskt motionstempo (5-5,5 km/timen). 10 km. Start kl. 11.30 

Aktivitet 3: Kort vandretur. 6 km. Start kl. 12.00 

Aktivitet 4: Længere Vandretur. 14 km. Start kl. 11.00 

Aktivitet 5: SLOW-MOTION (2 km/timen). 2 km. Start med bus fra Holte st. kl. 12.00 

 

Tilmelding til arrangementet åbner den 10. september og sker direkte på Københavnsafdelingens 

hjemmeside ”Sammen på tur”. 
 

 
Gå med på Vandrernes Dag 

I Dansk Vandrelaug byder vi på vandreture næsten hver eneste dag året rundt – på landsbasis går vi 

omkring 2.500 ture om året. Men den 3. søndag i september er noget ganske særligt. Her har samtlige 21 

afdelinger en eller flere ture på programmet. Turene i Hovedstadsområdet finder du med dette link:  

Vandrernes Dag 2022 i Region Hovedstaden 

 

Du gamle måne – foredrag om Månen og dens myter 
Medlemskab af DVL giver også adgang til spændende kurser og foredrag, som fx når astrofysiker Michael 
Linden-Vørnle, DTU Space, deler ud af sin store viden på underholdende vis. For hvor godt kender vi 
egentlig Månen? Der er faktisk stadig meget vi ikke ved om vores tro følgesvend. 
For et beskedent beløb på 50 kr. kan du komme til foredrag på Østerbro i København den 29. november og 
få større indsigt i Månen. 
Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig her 
 



Svømmekredsen 
Svømmekredsen er lukket pr. 1. september 2022, da det ikke har været muligt at danne en ansvarlig 
bestyrelse. Kredsen har i en årrække haft et stadig nedadgående medlemstal blandt de voksne DVL-
medlemmer. Svømmeholdene, under dygtig ledelse af Janus Raun, har altid haft stor deltagelse på 
børneholdene. Men det er desværre ikke nok til at drive kredsen videre. 

 
Gymnastikkredsen 

Gymnastikkredsens nye sæson starter mandag d. 5. sep. kl. 19.30 - 20.30 på Vesterbro Ny Skole. Holdet er 
for både kvinder og mænd. Send en mail til kredslederen, hvis du har lyst til at komme og få en prøvetime, 
så vi kan tage godt imod dig. Se nærmere på vores hjemmeside dvl.dk under 
København/kredse/gymnastikkredsen 
Hilsen Kredsledelsen 

Tilmeldingsture 
Ferieture: 
Efterårsvandring på Fyn. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard.   2 ledige pladser 
15-21 oktober 2022. 85 km. Tilmelding fra den 10.05 2022 kl. 18 t.o.m. 7.10.2022 
Müllerthal i Luxemburg. Turledere Bente Frænell og Grethe Aagaard. 
28 april - 5 maj 2023. 78 km. Tilmelding fra den 10.01.2023. 
 

Europæisk konference i Helsingør. 
DVL er sidst i september vært for den europæiske vandreorganisations årlige konference. Det er første gang 
i flere år man igen kan samles fra medlemslandene til en ”rigtig” konference uden brug af digitale 
deltagere. 
Mødesproget er engelsk/tysk/fransk i en broget blanding. Der vil blandt andet blive drøftet 
fjernvandreveje, kvalitetsvandreveje, fælles initiativer og det digitale vandre-Europa. 
Turledere fra København og Nordsjællands afdelinger har deltaget i planlægningen og vil være med til at 
lede de lokale vandringer som deltagerne tilbydes. 
 

Rettelse til populær Fyraftenstur 
Tirsdag 20/9: Fyraftenstur på Amager Fælled og langs havnefronten 
Vi går en tur på Amager Fælled, inden vi følger havnefronten til Langebro og videre langs volden til 
Christianshavns Torv.  
Tur: 7 km. Fra: DR Byen Metro St. kl. 17.00. Til: Christianshavn Metro St. kl. 19.00. 
Turleder: Ole Andersen og Gunhild Madsen, 2666 7226. 
 

Fra det store udland 
Den europæiske vandreorganisation ”European Ramblers Association” har udgivet 4. opdaterede udgave af 
bogen ”Waymarking in Europe”. Det er en enestående bog hvor man kan finde en oversigt over 44 
forskellige markeringssystemer i 34 forskellige lande. Bogen er tænkt som en hjælp til vandrere der skal til 
et nyt land og som vil vide hvad der venter dem ude på stierne.  
Den er også sjov at bladre i, selv om man ikke skal på tur i udlandet. Den kan downloades som E-bog HER 
 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Københavns afdelingen. 


